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Kalendář roku 2005

Bilance a předsevzetí
řelom roku bývá vyhrazen bilancování, ohlédnutí za uplynulými dvanácti měsíci, a ovšem i předsevzetím.
A tak mi dovolte malou reminiscenci
roku 2005 na Jižním Městě a něco málo
příslibů do roku příštího.
Nedlouho po začátku loňského roku
se naše městská část opět o něco více
přiblížila svým obyvatelům a jejich
potřebám. Dne 14. února začalo na
pochozí zóně u stanice metra C Háje
fungovat Informační centrum městské
části Praha 11. Jeho pracovníci za necelý rok zodpověděli několik stovek dotazů. Na otázky občanů zde odpovídají
také příslušníci městské policie,
a kromě toho vyřizují přestupky, přijímají různé podněty apod. Informační
centrum slouží i ke zveřejňování investičních záměrů městské části, ale také
například k distribuci pozvánek na kulturní akce. Obyvatelé Prahy 11 dále
měli možnost tradičně a pravidelně se
setkávat s vedením městské části, uskutečnila se i setkání s investory, představujícími při té příležitosti své záměry,
k nimž se mohli jihoměstští občané
vyjádřit. Značnému zájmu se těšil seminář k regeneraci panelových domů. Ale
nejen bytová družstva vylepšovala svůj
majetek.Vloni bylo ukončeno množství
rekonstrukcí, namátkou jmenujme
Základní školu K Milíčovu nebo
Základní školu Donovalská. I v loňském roce městská část Praha 11 investovala
do
snižování
deficitu
parkovacích míst. Nezapomínala ani na
děti, upravila pro ně desítky hřišť, a to
podle norem Evropské unie, přísnějších
na bezpečnost. Hřiště byla zároveň
oplocena, aby si na nich hrály opravdu
jen děti, a ne třeba psi. Mnoho dětí
vyběhlo na nová školní hřiště. Řada
domů získala nové, zateplené fasády
a plastová okna, některé začal chránit
kamerový systém. Ten vlastně ohlídá i
vložené investice.
Městská část Praha 11 se v loňském
roce nadále rozvíjela a měnila v plno-

P

hodnotné město. Například na místě
v územním plánu, dlouhá léta vyhrazeném pro církevní stavby, začalo vznikat
Komunitní centrum, kde se budou moci
scházet nejen věřící obyvatelé Jižního
Města. Počátkem listopadu bylo u stanice metra Chodov otevřeno velkoryse
pojaté Centrum Chodov. Desítky jeho
obchodů a jiných provozoven významně rozšířily možnosti nákupů a nabídku
služeb v této lokalitě a zároveň poskytly obyvatelům Prahy 11 nové pracovní
příležitosti.
Dařilo se i kultuře. Naše kulturní
domy a další kulturní organizace připravily množství výstav, koncertů a divadelních představení. Skvělým příkladem
byl festival Zimní divadelní Zahrada.
Představení Divadla Járy Cimrmana či
Branického divadla a dalších souborů
zcela naplnila velký sál Zahrady. V létě
opět zněly Tóny Chodovské tvrze.
Kromě nich tento kulturní dům uspořádal desítky výstav, návštěvníci zde obdivovali obrazy Adolfa Borna, Oty
Janečka a dalších umělců.
Sportovce a sportovní fanoušky přilákal tradiční Cross cup, pohodový
závod Jižní Město na kolech nebo Sportovní hry seniorů, na nichž klienti Centra sociálních služeb pravidelně udivují
svou výbornou fyzikou kondicí.

Oslavili jsme patnácté narozeniny
Základní umělecké školy Křtinská,
a především úctyhodné sté výročí
Základní školy Chodov. Důstojným
způsobem jsme si připomněli šedesát
roků, které uplynuly od konce druhé
světové války. Klub vojenské historie
Četnická pátrací stanice Praha spolu
s Úřadem městské části Praha 11 připravily dynamickou připomínku bojů
o Chodov. Pietním aktem na chodovském hřbitově jsme pak vzdali čest padlým hrdinům.
Do nového roku 2006 vstupuje městská část Praha 11 například s novými
internetovými stránkami. Jejich dosavadní rubriky zůstanou zachovány, ale
obohatí je osobní inzerce, diskusní
fórum bude přehlednější, příjemné
budou i další změny. Také v roce 2006
bude radnice pozorně vnímat podněty
ke zlepšení života na Jižním Městě, a to
jak na pravidelných setkáních občanů
s vedením městské části, tak prostřednictvím koresponence, na setkáních
s investory i při jiných příležitostech
a samozřejmě všemi dalšími, již osvědčenými způsoby.
Filip Procházka
Rada MČ Praha 11 vám přeje, abyste se
ve své městské části cítili co nejlépe.
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O čem jednala
rada městské části
Rada MČ Praha 11 dne 15. 11. 2005
na své 27. schůzi mj:
SCHVÁLILA:
■

přijetí finančního daru od společnosti BAU plus ve výši 50 000 korun,
určeného na podporu výchovy mládeže a organizaci jejího volného času

■

rozpočtové opatření na přesun
finančních prostředků ve výši
100 000 korun na uhrazení dopravních nákladů ZŠ Chodov na konání
školy v přírodě

■

rozpočtové opatření na přesun
finančních prostředků ve výši
122 800 korun na opravu rampy
a vstupu do dětského pavilonu MŠ
Janouchova

■

rozpočtové opatření na přesun
finančních prostředků ve výši 31 800
korun na zajištění sociálních služeb
pro ohrožené skupiny dětí a dospělých, na které nelze přispět z grantového programu

■

rozpočtové opatření na přesun
finančních prostředků ve výši 52 000
korun na zajištění prázdninového
provozu MŠ

INFORMACE

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITELE/KY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Centrum sociálních služeb Praha – Jižní Město, Šalounova 2025, Praha 11
Podmínky účasti:
■ ukončené vysokoškolské vzdělání
(výhodou je vzdělání ekonomického nebo humanitního směru)
■ strukturovaný životopis zaměřený na odbornou praxi
■ motivační dopis (motivace k výkonu funkce ředitele p.o.)
■ doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie dokladu o nejvyšším
ukončeném vzdělání, případně kopie dokladů o další kvalifikaci)
■ vyplněný osobní dotazník
■ výpis z rejstříku trestů, který nebude starší 30ti dnů od podání přihlášky do
výběrového řízení
■ osvědčení a čestné prohlášení podle § 5 zák. č. 451/91 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky, v platném znění
Další požadavky:
■ komunikační schopnosti
■ zkušenosti s řízením v oblasti sociálních služeb výhodou
■ schopnost koncepčního myšlení
Zájemcům o účast ve výběrovém řízení bude umožněna prohlídka jednotlivých
zařízení organizace.
Pohovor za účelem získání základních informací o CSSP - JM lze dohodnout
na tel. č. 267 990 151 (p. Endlicherová, p. Meixnerová)
Nabídku může uchazeč doručit do 20. 1. 2006 do podatelny Úřadu městské
části Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4, pošta 415, PSČ 149 41.
Nabídka musí být označena heslem: „NEOTVÍRAT – ředitel CSSP – JM“.

SOUHLASÍ:
■

se záměrem výstavby polyfunkčního
objektu na pozemku stávaného parkoviště při jihozápadní straně Türkovy ulice, v těsném sousedství
komplexu Prague Gate

Rada MČ Praha 11 dne 29. 11. 2005
na své 29. schůzi mj:
SCHVALUJE:
■

rozpočtové opatření na přesun
finančních prostředků ve výši 253
600 korun na nájem TV dyslektické
třídy a 846 400 korun na výdaje ZŠ
a MŠ související s internetovým připojením

■

rozpočtové opatření na přesun
finančních prostředků ve výši 50 000
korun na rekonstrukci zeleně a úpravu valu

■

investiční záměr na nový chodník
v ulici K Horkám
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
• v informačním centru MČ Praha 11, stanice metra Háje,
tel.: 272 913 168, tel./fax: 272 913 284
• v informační kanceláři v Ocelíkově 672,
tel. 267 902 207, 267 902 209
• v informační kanceláři v SZZ JM II v Šustově 1930,
tel./fax: 271 913 422
• na webové stránce MČ Praha 11 http://www.praha11.cz
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VÝZVA
dbor kancelář starosty se obrací na
O
manželské páry s trvalým bydlištěm na
území městské části Praha 11, které v roce
2006 oslaví 50 let, 60 let a 65 let společného života, s prosbou, aby tuto významnou
rodinnou událost oznámily telefonicky
nebo písemně co nejdříve na adresu:
Úřad MČ Praha 11,
odbor kancelář starosty,
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4,
paní Helena Majchráková,
tel. 267 902 222,
nebo osobně v kanceláři, č. dveří 19.
Slavnostní obřady se budou
po dohodě s vámi konat
v obřadní síni Chodovské tvrze,
Ledvinova 9, 149 00 Praha 4.

ÚMČ PRAHA 11
informuje
o změně úředních hodin
a pracovní doby
v pátek 23. 12. 2005
ážení občané, rozhodnutím
V
Marty Šorfové, starostky městské části Praha 11 a Ing. Simony
Klimakovské, tajemnice Úřadu
městské části Praha 11 bude
v pátek 23. 12. 2005 Úřad městské
části Praha 11 uzavřen.
Příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku
2006 přeje
Ing. Simona Klimakovská
tajemnice ÚMČ Praha 11

Individuální setkání občanů
se starostkou a jejími zástupci
se koná výjimečně 11. 1. 2006 od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ul.
Své dotazy, přání a stížnosti můžete starostce a jejím zástupcům také sdělit každé všední úterní ráno
od 8.30 hod. do 9.00 hod. přímo na telefony:
Starostka Marta Šorfová: 267 902 204, 272 941 360
Zástupci starostky: Jan Šimůnek – 267 902 206, 272 916 060
Ivan Škoda – 267 902 206, 272 922 114 • Petr Popov – 267 902 275, 272 934 524
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Zeptali jste se STAROSTKY
Diskusní fórum webových stránek naší
MČ zaplnily v současné době dotazy
a poznámky týkající se nově
otevřeného centra Chodov a jeho
nejbližšího okolí. Jedna z tazatelek se
zajímá o osud prodejen Billa a J. Meinl,
ráda by zlepšila dopravu v okolí
obchodního Centra Chodov a ve stejné
lokalitě doplnila cesty po pěší.
obchodu
společnosti
Billa
O
a obnovení prodejny potravin
v budově tzv. Slunečnice mohou rozhodovat pouze majitelé těchto objektů,
a těmi bohužel není městská část.
Nemám ale žádné zprávy o tom, že by
se Billa měla kamkoliv stěhovat. Jedná
se o rekonstrukci či přestavbu této soukromé prodejny. Kulturu cestování
v této lokalitě se snažíme zlepšit jednáními s Dopravním podnikem. Při nich
uvádíme i vaše dotazy a názory na současný stav městské hromadné dopravy
nejen v lokalitě Chodov. Způsob,
jakým bylo napojeno Centrum Chodov
Jih na dálnici, byl realizován v souladu
s územním rozhodnutím. Pro zásobování obchodních ploch byla určena
komunikace Roztylská. Doprava
v ulici U Kunratického lesa byla omezena zúžením vozovky a přecházení
chodců je zde mnohem bezpečnější
i díky světelné signalizaci. Co se týká
„přešlapů“ v zeleni od pošty k Hypernově, jsou zbytečné, neboť v sousedství
je řádný a dostatečně široký chodník.
Policie ČR – Dopravní inspektorát
nesouhlasí s pěším propojením přes
parkoviště, a to z bezpečnostních
důvodů, parkoviště není určeno pro
chodce. Reagujeme také na stížnosti
týkající se lávky přes D1. Jakmile to
klimatické podmínky dovolí, bude její
povrch opraven. Důraz se zatím bude
klást na perfektní zimní údržbu.
■
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Další dotazy se týkají problémů
s dopravní obsluhou, a to nejen v okolí
Centra Chodov. Probíhají nebo budou
probíhat další jednání s Dopravním
podnikem?
Avizované novinky týkající se linek
136, 122 a 177 je první změnou týkající se městské hromadné dopravy v této
lokalitě. Vaše připomínky a podněty
předáváme Dopravnímu podniku
a snažíme se, aby byly zapracovány do
schématu MHD, a tak vám zde usnadnily přepravu. Ptáte se také, proč chybí
čekárna u zastávky Blažimská. Bohu-

žel část pozemku, kde by tato čekárna
měla stát, patří soukromým majitelům,
a ti nekomunikují s Dopravním podnikem, který má výstavbu zastávek na
starosti. Dopravní podnik obeslal oba
spolumajitele žádostí o souhlas
s výstavbou čekárny, ale tato žádost
zůstala bez odpovědi, a stejně tak
návrh na pronájem části pozemku,
zaslaný Dopravním podnikem právním zástupcům spolumajitelů pozemku. Přes urgence majitelé svůj souhlas
k výstavbě čekárny zatím nedali.
■

Co se chystá na území městské části
Praha 11 pro příští rok?
V roce 2006 oslaví sídliště Jižní
Město třicáté výročí svého založení.
Chystáme se proto slavnostně připomenout nejen minulost Jižního Města,
ale představit i budoucí záměry k jeho
rozvoji. Nový rok mohou s příjemným
očekáváním přivítat také milovníci
divadla, a to proto, že Kulturní centrum Zahrada se stane domovskou scénou Studia Láďa Ladislava Smoljaka
a Divadla u Panáků. Rádi bychom
pokračovali ve snižování deficitu parkovacích míst na Jižním Městě.
Maminky a děti potěší další nově
rekonstruovaná dětská hřiště. Budou
pokračovat soukromé investice v okolí
ulic Mírového hnutí a Klíčovy, jejichž
podmínkou je propojení ulic Blažimské a Mírového hnutí pro pěší i automobilovou dopravu. Pro obyvatele
městské části Praha 11 bychom rádi
zavedli novou službu – zveřejňování
inzerátů týkajících se zaměstnání, a to
na základě spolupráce se společnostmi, které u nás sídlí. V této věci již spolupracujeme s občanským sdružením
Formika. Naše podpora aktivit, které
by přinášely na Jižní Město širší výběr
pracovních míst, bude pokračovat.
Budeme se snažit, aby se rozšiřovala
nabídka potřebných, a zatím nedostatečně zastoupených služeb (čistíren,
opraven obuvi, zámečnictví atd.)
Vzhledem k mnoha novým investicím
se připravuje tisk aktuální mapy Jižního Města. Naší snahou je a bude, abyste vy, občané Jižního Města, v něm byli
v roce 2006 spokojenější, a také abyste se v naší měnící se městské části cítili bezpečněji.
Se starostkou
paní Martou Šorfovou
hovořil Filip Procházka
(Dotazy byly redakčně kráceny)
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KALENDÁŘ ROKU 2005

První občánek roku 2005
Novou obyvatelku Jižního Města,
první, která se narodila v roce 2005,
přivítali v polovině března starostka
naší městské části Marta Šorfová
a její zástupce Ing. Ivan Škoda. Barborka se narodila 1. ledna 2005
v 18.31 v podolské porodnici
a doma se na ni kromě tatínka těšili také tři sourozenci. Paní starostka
s panem zástupcem jim a celé rodině popřáli hodně štěstí, lásky a dny
plné pohody.

Nové informace v Hájích
U stanice metra Háje se 11. února
2005 otvíralo Informační centrum
městské části Praha 11. Slavnostního
přestřižení pásky se ujala paní starostka naší městské části Marta
Šorfová.V té době již fungovaly dvě
informační kanceláře, a to v budově
úřadu městské části v Ocelíkově ulici
a v budově Sdruženého zdravotnického zařízení v Šustově ulici. Ve všech
třech zařízeních naši občané získají
přesné, rychlé a spolehlivé informace.

Sportovní hry seniorů
Organizátoři sportovních her seniorů loni připravili již sedmý
jejich ročník. Ve sportovním areálu Základní školy Campanus se
sešlo rekordních 276 sportovců. Před zahájením her byla ve sportovím areálu školy otevřena nová běžecká dráha, s umělým povrchem. Kromě sportovních disciplín bylo pro sportovce i jejich
fanoušky připraveno bohaté a pestré občerstvení. Předávání cen
za skvělé sportovní výkony se ujala paní starostka Marta Šorfová,
její zástupci Ing. Ivan Škoda a Ing. Petr Popov. Přítomna byl též
Květa Fialová, rozdávala úsměvy a autogramy. Účastníci her i diváci si 26. května 2005 odnášeli krásné zážitky.

Mikulášská
Mikuláše na vysoké úrovni si užily všechny děti,
které navštívily 5. prosince 2005 besídku v Top Hotelu Praha. Pro malé návštěvníky a jejich rodiče byl připraven společenský sál hotelu a už z počtu židlí se dalo
usuzovat, že se očekává silná účast. Nakonec se sál
zaplnil skutečně celý. Nejprve sice přišla pohádka
Ošklivé káčátko, ale některé děti byly z očekávání příchodu čerta tak napjaté, že se rozplakaly už při ní.Po
pohádce se ujal moderování večera Vlasta Korec, na
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Vítání
prvňáčků
I vloni v září představitelé městské
části přivítali prvňáčky – bylo jich
pět set šedesát tři –
základních škol na
Jižním Městě. Starostka Prahy 11 Marta Šorfová a její zástupci Ing. Ivan Škoda, Ing. Jan
Šimůnek, Ing. Petr Popov si tak mezi sebe rozdělili devět základních
škol, aby mohli přivítat všechny nové školáky. Děti s krásnými aktovkami a talismany pro štěstí přišli v doprovodu rodičů zahájit svou
povinnou devítiletou školní docházku. Jako první se budou učit
podle nového vzdělávacího programu, který si každá škola připravuje sama, s přihlédnutím na možnosti a schopnosti svých žáků.

Nový „školní“ sportovní areál
Pod záštitou zástupce starostky Ing. Ivana Škody byl slavnostně otevřen další školní sportovní areál – při Základní škole Pošepného náměstí. Od 26. června 2005 tedy mohli žáci základní školy
a pobočky Gymnázia Budějovická navštěvovat fotbalové hřiště
s umělým trávníkem a osvětlením,
kurt na plážový volejbal, atletickou
travnatou dráhu, dvě basketbalová
hřiště s umělým povrchem, a také plošinu pro vyznavače skateboardingu.
Areál spravuje Tělovýchovná jednota
Chodov a každý den od 16 hodin je
přístupný i pro veřejnost.

Balonová pouť – Balonstory
Balonová pouť se konala
v Centrálním parku Jižního
Města 18. června 2005.
O zahájení programu se
postarala starostka paní
Marta Šorfová. Kromě pouťových atrakcí byl pro
návštěvníky připraven pestrý kulturní program. Na
pódiu vystoupily mažoretky
z Ekocentra při ZŠ Květnového vítězství, děti z MŠ Vejvanovského, taneční studio ZŠ Poselného, klub společenského
tance při ZŠ Chodov, dětský pěvecký sbor při MŠ Drábíkové, soubor hudebníků ZUŠ Křtinská. Na programu se podílely také KC
zahrada, KD Klubka a DDM Šalounova. S ukázkami své práce
a techniky vystoupili příslušníci Policie ČR a hasiči z hl. m. Prahy
i z Chodova. O finálový večerní program se postarala folková skupina Krivohlavy a Peter, Paul & Queenmania.

pódiu přivítal například Sámera Isu nebo Martu Issovou.
Bohatou mikulášskou nadílku dětem popřála starostka
paní Marta Šorfová, spolu s dalšími partnery akce, měla
nad besídkou záštitu. Největším zážitkem se pro děti
samozřejmě stal příchod Mikuláše s čerty a anděly
a rozdávání dárků, což bylo chvílemi hodně chaotické,
ale nakonec každý ten svůj dárek dostal. Jen ty zlobivější děti k němu čert trochu postrašil. Střední odborná
škola Stříbrského děkuje všem partnerům – MČ Praha 11, ODS Praha 11, ED Praha 11,TOP Hotelu a ozvučovaní firmě p. Petráka – za pomoc při realizaci akce.
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Zimní divadelní zahrada

Vánoční trhy Jižního Města

Na konci listopadu byl zahájen festival Zimní divadelní zahrada.
Během jednoho týdne se v Kulturním centru Zahrada konala řada
velice zajímavých představení, určených jak dospělým, tak dětem.
Festival zahájil zástupce starostky Ing. Ivan Škoda a představení Divadla Járy Cimrmana
Švestka,
následovaly
komedie Víš přece, že
neslyším, když teče voda
a S tvojí dcerou ne, dětské pohádky Babí a skřítkové, Šípková Růženka
aj. Mezi významné osobnosti české divadelní
scény, které se účastnily
festivalu Zimní divadelní
Zahrada, patřili například Ladislav Smoljak,
Květa Fialová, Zdeněk
Svěrák, Petr Nárožný,
Naďa
Konvalinková
a další.

Tak jako každý rok, i vloni městská část v předvánočním čase
připravila na pochozí zóně u stanice metra Háje Vánoční trhy.
Nechyběl betlém,vánoční strom, a především dobrá nálada. O tu se
zde mimo jiné zasloužil bohatý kulturní program. Na pódiu ozdobeném ilustracemi Josefa Lady vánoční nákupy zpestřovali žáci
mateřských a základních škol Prahy 11, Julie Meixnerová,Václav Vedral, BJ Band, skupina Jižní spojka, folklorní soubor ze ZUŠ Křtinské,
skupina Melodika, Ignis Infernalis, Pěvecký sbor SmiRol, a také Jazzový orchestr A. Reicha. S vánoční nadílkou písniček a soutěží přišli Vanda a Standa. Na jevišti tančili členové skupin Domino
a Devange, rockęnęrollový soubor a mažoretky KC Zahrada. Představilo se divadélka Androméda, klub talentů D.Vlachové předvedl
vánoční pásmo Od adventu do Tří králů a staročeské Vánoce. Ti
všichni se postarali o nádhernou vánoční atmosféru..

Jižní Město na kolech
Poblíž stanice metra
Opatov byl v sobotu
10. září 2005 odstartován
sportovní i zábavný závod
Jižní Město na kolech. Konal
se pod společnou záštitou
městské části Praha 11, společností T-Mobile a Romax.
Účastníci závodili na kolech,
koloběžkách, kolečkových
bruslích, skateboardu, prostě na všem, co mělo kola nebo kolečka
a jelo na vlastní pohon závodníků. Na trasu závodu se na dvoukole vydala také starostka naší městské části Marta Šorfová spolu
s Jiřím Janečkem, předsedou ODS Prahy 11. Účastnící závodu byli
nadmíru spokojeni i s počasím, vyšlo na jedničku.

Divadelní představení
jako dopravní prevence

K dopravní prevenci žáků ze Základních škol Prahy 11 a okolí
uspořádala městská část Praha 11 za podpory rady MČ a zástupce starostky Ing. Ivana Škody významnou akci. V KC Zahrada se
v provedení černého divadla a pod názvem Pohádkový semafor
počátkem září konala série divadelních představení, jichž se účastnily stovky dětí. Před prvním představením byla uspořádána tisková konference, která tak odstartovala kampaň ke vzniku Centra
dopravní prevence v Muzeu policie ČR. Přítomni byli zástupci sdružení Zdraví-život, Policejní akademie, Muzea policie ČR, černého
divadla Františka Tvrdka, a také Ing. Ivan Škoda a ředitel KC Zahrada Erik Bezdíček.

Nové kabáty pro školy
V listopadu a prosinci
2005 skončily dvě největší rekonstrukce budov
základních škol v Praze 11.
Tak mohl být slavnostně
otevřen zrekonstruovaný
pavilon Základní školy
K Milíčovu (do budovy
této školy bylo investováno v roce 2005 bezmála
33 milionů korun), a také
zrekonstruovaného pavilon v Základní škole Donovalská. Otevírání obou pavilonů se
zúčastnili představitelé jihoměstské radnice – starostka Marta Šorfová, její zástupci Ing. Ivan Škoda, Ing. Petr Popov a Ing. Jan Šimůnek, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, investorů, vedení škol i žáků.
Všichni popřáli dětem a učitelům, aby se jim v novém prostředí
dobře učilo a pracovalo.

Tóny Chodovské tvrze
V letních měsících pod záštitou MČ Praha 11 opět zněly Tóny
Chodovské tvrze. Duchovní otec festivalu Jaroslav Svěcený si na
řadu koncertních vystoupení pozval slavné, vynikající mistry.
O hudební zážitky se kromě pana Svěceného tedy postaral komorní orchestr Virtuosi Pragenses, skupina Jablkoň, České Trio, Amadeus trio, Miroslav Kejmar (trubka),Vladislav Bláha (kytara), Marie
Synková (klavír), Kateřina Englichová (harfa), Jitka Navrátilová
(cemballo), Jiří Bárta (violoncello) a Martina Kociánová (zpěv).
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Ing. Ivan Škoda (ČSSD)
astupitelstvo MČ
Z
na svém zasedání
20. 11. schválilo usnesení umožňující sloučit
dvě příspěvkové organizace, které se v naší
městské části zabývají
zdravotnictvím. Jedná
se o zdravotnické zařízení Jižní Město I
v Opatovské ulici a Jižní Město II
v Šustově ulici. Na rozdíl od zdravotnického zařízení JM II., jež má vlastní
budovu, poliklinika v Opatovské dosud
byla v nájmu, v budově vlastněné státem.
Na zdravotnické zařízení JM I v Opatovské ulici městská část Praha 11
vypracovala privatizační projekt a vláda
jej schválila. Budovu polikliniky převedla přes Fond národního majetku na
hlavní město Prahu a my nyní předpokládáme, že pražské zastupitelstvo ji
převede na naši městkou část.
Na rekonstrukci této budovy nám
byla od České energetické agentury přidělena státní dotace ve výši 750 000
korun. Veškeré opravy, úpravy a rozšíření zdravotnického zařízení však musí
schvalovat Fond národního majetku,
potažmo jeho nástupce, Ministerstvo
financí, což může jejich realizaci značně

Ing. Petr Popov (ODS)
ak rychle běží čas,
Jstarým
opět se loučíme se ze
rokem a vítáme
nový! Jsou to dny vhodné k zamyšlení nad
rokem uplynulým, nad
rokem 2005, ale myslíme již i na to, co bychom
si přáli vykonat v roce
příštím. Podařilo se nám
udělat hodně. Úspěšně
jsme dokončili druhou etapu rekonstrukce Základní školy s rozšířenou výukou Milíčov, výborně dopadla i druhá
etapa přestavby Základní školy Donovalská. Konečná přišla na řadu i stará
chodovská škola, která oslavila sté výročí svého otevření, výstavby se dočká
chybějící tělocvična a dokončena bude
léta rozestavěná půdní vestavba pro

Ing. Jan Šimůnek (DJK)
současné
době
V
platí, že žádost
o pronájem bytu od
městské části si může
podat v podstatě kdokoliv. Každý rok se žádost
aktualizuje a jsou jí přidělovány body. Výsledkem
je
pořadník
obsahující přes 700
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prodloužit. A pokud nám Ministerstvo
financí rekonstrukci nepovolí, budeme
muset tyto prostředky vrátit. Pevně však
doufám, že tak politováníhodná situace
nenastane.
Sloučení obou zdravotních zařízení se
občanů Jižního Města nikterak nedotkne, změny se budou týkat jen personálních záležitostí, lékaři budou dál
ordinovat v obou poliklinikách, tj. jak
v Šustově, tak Opatovské ulici. Obě zařízení by pak měla sloužit výhradně ke
zdravotnickým, nikoli ke komerčním
účelům, nanejvýš by zde mohla být umístěna prodejna se zdravotními potřebami.
K dispozici bude jistě také lékárna, rentgen, laboratoře a tak dále.
V obou zařízeních hodláme rozšířit
počet ordinací tak, aby jihoměstští občané měli k dispozici i specializované lékaře a nemuseli za nimi jezdit jinam.
Musíme tedy vyřešit úvazky našich lékařů, případně do zdravotnických zařízení
nalákat i odborné privátní doktory, abychom pokryli veškerou potřebu zdravotnických
služeb.
Chceme
proto
vyslechnout názory našich občanů,
dozvědět se od nich, které služby jim
nyní ve zdravotnických zařízeních
JM I a JM II nejvíce chybí. S těmito požadavky na lékařskou péči se občané
mohou obracet na odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, nebo přímo k jeho

vedoucí, paní Haně Preislerové. Rádi
bychom tak občanům Jižního Města
nabídli nadstandardní odbornou lékařskou péči bez dlouhého čekání a zbytečného přejíždění z polikliniky na
polikliniku.
Stranou naší pozornosti v tomto
směru nezůstávají ani zdánlivě tak
okrajové záležitosti, jako jsou například
autobusové zastávky: budeme usilovat
o to, aby zastávka autobusu byla zřízena přímo u zdravotnického zařízení
v Opatovské ulici, neboť chápeme, jaký
význam to má zejména pro starší pacienty. Rovněž bychom chtěli u obou poliklinik zvětšit parkoviště, ale to zatím
naráží na problémy s vlastnictvím
pozemků. Na všech těchto změnách
samozřejmě budeme intenzivně pracovat, přesto si ale myslím, že je dokončí
až rada, která vzejde z komunálních
voleb v roce 2006.
Závěrem mi dovolte ještě pár slov
k Centru sociálních služeb Praha – Jižní
Město. Po odchodu paní ředitelky byla
pověřena dočasným vedením této organizace ekonomka paní Endlicherová
a na pozici ředitele Centra sociálních služeb Praha – JM bylo vyhlášeno výběrové
řízení. Uzavřeno bude 15. ledna 2006.
Věřím, že v něm vhodného kandidáta či
kandidátku na tuto náročnou, sociálně
významnou pozici nalezneme.

učebny a další školní prostory. Pokračovala naplánovaná regenerace bytových
domů městské části, třinácti bytovým
družstvům jsme z fondu regenerace půjčili na opravy panelových domů půjčili
celkem 22 milionů korun. Finanční
zdroje procházely nejen z rozpočtu naší
městské části, ale intenzivně jsme se snažili získat dotace jak z rozpočtu hlavního města Prahy, tak z rozpočtu státního.
Ne vše se nám podařilo v minulém roce
realizovat, zejména pro náročnost investičních akcí. Zastupitelstvo městské
části však schválilo převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku
příštího. Z těchto peněz hodláme
dokončit regeneraci domovního bloku
v ulici Anny Drabíkové i velmi náročnou
opravu panelových domů v Křejpského
ulici. Patnáct let jsem cestou k metru
chodil kolem nehezké jámy. Soukromý
investor ji ve velmi krátké době změnil

v příjemné společensko nákupní centrum Chodov. I na tom má naše městská
část jistý podíl.
V příštím roce bychom chtěli v opravách bytových domů pokračovat, a také
zlepšit podmínky pro děti v mateřských
a základních školách tím, že opravíme
školní budovy. V návrhu připravovaného rozpočtu počítáme také s nemalými
finančními prostředky na řešení dopravy v klidu, na parkovaní. Nezapomínáme ani na bezpečnost občanů naší
městské části, chceme rozšířit počet míst
střežených kamerami. Budeme se snažit
zlepšovat i životní prostředí, rozšíříme
parkové plochy na Jižním Městě.
Přál bych si, aby rok nadcházející byl
úspěšný nejen pracovně, ale abychom jej
my všichni prožívali ve zdraví a pohodě,
abychom si navzájem přáli jen dobré
a přátelsky spolu vycházeli. A nejen
u nás na Jižním Městě!

žádostí! Naše městská část však dokončila privatizaci, takže z původních zhruba 15 000 bytů dnes disponuje 3 500
byty. K tomu je nutno uvést, že volných
bytů (tedy k dalšímu pronajmutí) bylo
v tomto roce pouze 66 a v roce 2006 jich
zřejmě nebude více.
Nová pravidla pro pronájem bytů
by měla být postavena na zásadě, že
nájemní smlouvy se budou uzavírat
pouze na dobu určitou, a to bez možnosti změny na dobu neurčitou. Vycházíme

z předpokladu, že obecní byty by měly
sloužit k překonání nějaké závažné situace v bydlení, městská část by takovému
člověku pomohla i nižším nájemným,
ale jak již řečeno, pouze na dobu určitou. Pak je nutné byt uvolnit, aby mohl
stejným způsobem posloužit jinému.
Pro trvalé bydlení by městská část
musela stavět nové byty, což ovšem
v lokalitě Jižního Města již není možné.
Příště na téma: deregulace nájemného a obecní byty.
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BEZPEČNOST nade vše
elká sídliště, jako je Jižní Město,
V
skýtají ideální podmínky pro nekalé činnosti všeho druhu. Kriminalita
samozřejmě není jediným problémem,
s nímž se takové aglomerace musejí
potýkat, rozhodně ale patří k těm, které
si vyžadují největší pozornost. Pocit
bezpečí je totiž jednou z hlavních podmínek pro spokojený život člověka.
Téhle skutečnosti si je naštěstí vědom
i úřad naší městské části. Spustil tedy
akci, která se bude skládat z několika
částí a jejímž cílem je zavést v Praze11
co nejefektivnější opatření proti, pokud
možno, všem druhům trestné činnosti.
První fáze, tedy studie zkoumající
nebezpečí na různých místech Jižního
Města i v prostorách jednotlivých
domů, už probíhá. „Okem“ policie se
i na Jižním Městě stávají kamery městského kamerového systému. Úřad
městské části je zavádí ve spolupráci
s Magistrátem hlavního města Prahy.
Kamerová stanoviště jsou napojena na
operační středisko obvodního ředitelství Policie ČR, kde se vyhodnocuje
aktuální situace, a v případě, že kamery zaznamenají trestnou nebo podezřelou činnost, okamžitě se přijímají

náležitá opatření. Kamery by v budoucnu měly být instalovány ve všech oblastech města, kde je registrována zvýšená
kriminální aktivita jakéhokoli druhu,
nebo i tam, kde s ní lze důvodně počítat.
„Při setkání s občany jasně vidíme,
že kriminalitu považují za jednu z největších hrozeb života na Jižním Městě
a bezpečnost svou i svého majetku vidí
jako nejvyšší prioritu. Kamerový
systém se již v mnoha případech osvědčil, a to i v naší městské části, díky
němu zde byl dokonce zachráněn lidský život. Instalované kamery jsou skutečně efektivním novým pomocníkem
v boji s kriminalitou. Městský kamerový systém je tudíž účelné dále rozšiřovat, například do škol, kde kamery
budou sloužit i jako protidrogová kontrola. Kamerový systém vidíme jako
účinné propojení techniky a lidského
faktoru, a proto budeme jeho rozvoj
podporovat,“ řekla starostka městské
části Praha 11 Marta Šorfová.
Kamerové přístroje jsou již instalovány například v lokalitě mezi hotelem
Kupa a multikinem Galaxie, na křižovatce ulic Roztylské a U Kunratického

lesa, nalezneme je u vstupu do některých bytových domů, příkladem je
nedávno rekonstruovaný dům v Bajkonurské ulici. Prvořadé je ovšem
vyhodnocení první studie kriminality –
ukáže směr i sled příštích kroků, přinejmenším instalaci nových kamer
tam, kde průzkum ukáže, že jsou zapotřebí. Už dnes je zřejmé, že ne vždy
bude takovým místem obecní pozemek, proto je nevyhnutelná spolupráce občanů s městskou částí.
Studie by měla být dokončena
a vyhodnocena na začátku letošního
roku, první hmatatelná opatření z ní
vyplývající budou učiněna v polovině
roku 2006.
Ljuba Načeradská

SENÁTORSKÉ OKÉNKO Jana Nádvorníka PRŮVODCE MČ Praha 11
a pana ministra
e středu 30. listopadu a ve
čtvrtek 1. prosince 2005
V
se konalo plenární zasedání

horní komory Parlamentu
České republiky, na kterém se
kromě jiného projednávala
nucená zpráva na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.
Ministr zdravotnictví David
Rath na projednávání tohoto
bodu nepřišel. Je to poprvé za celé
funkční období Senátu, tedy za
devět let, kdy se ministr na projednávání důležité záležitosti týkající
se jeho resortu nedostavil. Svou
nepřítomnost k mému údivu
navíc odůvodnil tím, že ve zdravotním výboru senátoři pokládali
jeho podřízeným dotazy, které se
mu nelíbily.
Je to velmi zvláštní, ministr by
jistě neměl kritizovat a hodnotit
dotazy senátorů a poslanců, protože se jim zodpovídá. Nerozumím jeho jednání a jsem z toho
na rozpacích. Téma VZP se totiž
dotýká velkého množství pojištěnců. Jde o budoucnost největší
zdravotní pojišťovny u nás
a o zdraví našich občanů, takže
mě opravdu velmi mrzí, že
mnoho důležitých věcí nebylo ze
strany Ministerstva zdravotnictví

Ratha vysvětleno.
Dalším
bodem
jednání byl zákon
o referendu. Senátem
neprošel. S referendem jako takovým
většina mých kolegů
souhlasí, ovšem forma předkládaného zákona nebyla zrovna šťastná. Návrh potřebuje upravit
a dopracovat, aby zákon nebyl
pouze účelový, ale fungoval tak,
jak má. Dále se projednávalo
odkoupení přistávací plochy na
Ruzyňském letišti, a v tomto bodu
jsem se hlasování zdržel.
Závěrem bych si dovolil čtenářům Klíče popřát, aby příští rok
měli šťastný a úspěšný, a požádat
je, aby všichni přišli k volbám
a měli šťastnou ruku, protože to
ovlivní na dalších pár let životy
nás všech, a aby k sobě navzájem
byli tolerantnější a ohleduplnější.
Já sám si do nového roku dám
předsevzetí, že se naučím lépe
zvládat svou senátorskou práci,
kolegové, kteří byli zvoleni bez
komplikací, mají přede mnou
přece jen trochu náskok.
Zpracovala Jana Jelínková

řad městské části Praha 11 vydal aktualiÚ
zovaného Průvodce městskou částí Praha 11. Důležité informace o jednotlivých
odborech úřadu a jejich činnostech, členech
rady a zastupitelstva naší městské části v něm
najdou nejen obyvatelé Jižního Města. Tento
katalog obsahuje také informace nutné
k vyřízení občanského a řidičského průkazu,
pasu a dalších dokladů. Získat jej můžete
zdarma v Informačním centru městské části
Praha 11 na pochozí zóně u metra stanice
C Háje, informačních kancelářích v Ocelíkově ulici a budově polikliniky v Šustově ulici.
Filip Procházka

OBČÁNEK roku 2006
talo se milým zvykem vítat prvního človíčS
ka, který se v novém roce v Praze 11 narodí. První občánek roku 2006 bude vybrán
z těch novorozeňátek, jejichž rodiče se do
15. února 2006 sami přihlásí v odboru kanceláře starosty Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova
672, 149 41, tel. 267 902 222. Den a přesný čas
narození dítěte je nutno doložit potvrzením
porodnice. Prvního občánka roku 2006 přivítají do života představitelé radnice již tradičně
v obřadní síni Chodovské tvrze a předají mu
dárky. Těšíme se, že v roce 2006 přibude
k našim obyvatelům hodně malých občánků
a jejich rodičům přejeme, aby děti vyrůstaly na
Jižním Městě zdravě a spokojeně.
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Webové stránky městské části

www.praha-ujezd.cz

letošním roce prošly webové stránky městské části velkými změnami.
V
S ohledem na maximální dostupnost informací pro občany byly stránky
doplněny o řadu novinek. Jedná se především o elektronickou úřední desku,
vyhledávání informací z obsahu webových stránek podle klíčových slov, dále
zasílání novinek e-mailem nebo možnost zapojit se do diskusního fóra.
Na webových stránkách jsou k dispozici formuláře týkající se věcí stavebních (žádost o vydání stavebního povolení, ohlášení drobné stavby
apod.) a registrace psů (ohlášení a odhlášení poplatku ze psů). Lze si zde
přečíst zápisy z jednání zastupitelstva městské části a z jednání stavebního
výboru, informace o dopravních opatřeních či změnách v nich nebo si prohlédnout fotografie z akcí pořádaných úřadem (vítání občánků, den dětí,
zvonkohra). Hlavní strana je věnována aktuálním informacím o dění v městské části a pozvánkám. Uvítáme veškeré Vaše náměty a připomínky týkající se kvality webových stránek, které můžete adresovat úřadu městské části
na e-mailovou adresu: info@praha-ujezd.cz.

POVINNOST trvalého označení psů čipem či tetováním
Úleva od poplatku ze psů ve výši až 350 Kč
pozorňujeme chovatele psů na povinnost trvalého označení psů čipem či
U
tetováním a přihlášení se do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem
hl. m. Prahy, kterou stanovuje obecně závazná vyhláška č. 18/2004 Sb.hl.m.
Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 S.hl.m. Prahy,
o místním poplatku ze psů. Splněním této povinnosti mohou držitelé psů od
příštího roku získat slevu z místního poplatku ze psů, a to po dobu dvou let ve
výši až 350,- Kč za rok. Dalším pozitivem je fakt, že při ztrátě označeného
psa se mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost jeho vrácení majiteli a zkracuje se doba vzájemného odloučení.
Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen
nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem a zároveň
se přihlásit do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl.m. Prahy (odbor
občanskoprávních agend, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2). V případě, že
je pes tetován, má chovatel také povinnost se přihlásit do evidence MHMP,
nevztahuje se na něj však úleva od poplatku. Registrační karta chovatele psa
je k dispozici na webových stránkách Magistrátu hl.m. Prahy (www.prahamesto.cz), Úřadu městské části Praha – Újezd (www.praha-ujezd.cz) nebo
přímo na Úřadu MČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1 a na Magistrátu
hl.m. Prahy. Lhůta ke splnění uvedených povinností chovatele psa končí
31.12.2005. Chovatel, který po účinnosti této vyhlášky nabude psa, je i nadále povinen splnit ohlašovací povinnost k placení místního poplatku ze psů na
Úřadu městské části Praha – Újezd, dále trvale označit psa mikročipem nebo
tetováním a do 30 dnů se přihlásit do evidence MHMP.
JUDr. Martina Maříková, odbor občansko-správní

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 13. 12. 2005
■

SCHVALUJE:
■
■

■

směnu parc. č. 214/104 za parc.
č. 214/203 s doplatkem,
souhlasné prohlášení o narovnání
vlastnických vztahů k pozemku
parc. č. 646/13,
prodej parc. č. 283/2,

■

předloženou zastavovací studii
v ulici Nad Statkem za stanovených podmínek stavebního výboru,
projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby č. 0101 –
TV Újezd – komunikace, za stanovených podmínek stavebního
výboru.

Úplné znění textů je vyvěšováno na úřední desce, informačních vývěskách
a na webových stránkách úřadu.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 10. ledna 2006 od
19.00 hod v zasedací místnosti úřadu městské části.

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z MČ
Kontejnery na nápojové kartony
d ledna 2006 budeme mít možnost tříO
dit jako další složku komunálního
odpadu nápojové kartony. Stanoviště na
separovaný odpad v ulici Pastevců, Proutěná 408 a křižovatka ulic Vodnická a Na
Křtině budou doplněny o nádoby o objemu 240 l s víkem oranžové barvy určené
právě pro tento druh odpadu. Svoz nápojových kartonů bude organizován stejnými
vozidly jako svoz papíru, plastů a směsného odpadu, vozidla budou vždy označena
právě sváženým druhem odpadu.

Zjednosměrnění ulice
Remízková a Pastevců
ne 8. 12. 2005 došlo ke změně
D
dopravního značení spočívající ve
zjednosměrnění ulic Remízková (vjezd do
sídliště) a U Louky (výjezd ze sídliště).
Zákaz parkování v těchto ulicích je vyznačen žlutou čarou, která je vždy po levé
straně ulice. Auta tak mohou parkovat na
pravé straně při chodníku (mimo vyznačených úseků u kontejnerových stání).

Delimitace zemního
ochranného valu v Kateřinkách
ada hlavního města Prahy přijala dne
R
6. 12. 2005 usnesení číslo 1871 , ve
kterém souhlasí s delimitací investorských práv a závazků investora stavby
č. 0101 TV Újezd, etapa 0006 – Zemní
valy z MČ Praha – Újezd na hlavní
město Prahu, v zastoupení Magistrátu hl.
m. Prahy, odboru městského investora
(MHMP OMI).

PROVOZ ÚŘADU
V DOBĚ OD 23. 12. DO 30.12. 2005
23. 12 – 26. 12. není úřední den
27. 12.
8.00 hod. – 12.00 hod.
13.00 hod. – 15.00 hod.
28. 12.
8.00 hod. – 12.00 hod.
13.00 hod. – 17,00 hod.
29. 12.
8.00 hod. – 12.00 hod.
13.00 hod. – 15.00 hod.
30. 12.
není úřední den
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ S VÁMI V ROCE 2006

HEZKÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU 2006
MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
VÁM PŘEJÍ STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA,
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
A ZAMĚSTNANCI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.
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PŘEDSTAVUJEME:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Úřadu městské části Praha 11
dbor sociálních věcí a zdravotnictví (vedoucí odboru pí
O
Hana Preislerová, tel. 267 902 110) svými třemi odděleními a dalšími agendami vykonává rozsáhlou činnost v oblasti sociální a zdravotnické, jak v samostatné, tak i v přenesené
působnosti.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže (vedoucí Mgr. Milena Jindřichová, tel. 267 902 117) poskytuje dětem
sociálně právní ochranu vyplývající ze zákona o sociálně
právní ochraně dětí a zákona o rodině. Ochraňuje dítěte při
rozvodu či rozvratu manželství, řeší problémy dítěte z neúplné rodiny, pomáhá matce dítěte narozeného mimo manželství, řeší uznání otcovství, nedostatečnou péči o děti, situaci
zneužívaného, zanedbávaného a týraného dítěte, sleduje
výchovu dětí v ohroženém prostředí. Podává k soudu podněty k nařízení výchovných opatření a předběžná opatření ve
věci péče o nezletilé děti. Vede agendu náhradní rodinné péče
o děti. Sociální pracovnice zastupují nezletilé u soudu
v postavení kolizního opatrovníka a hájí jejich zájmy. V trestním řízení zastupují dítě v postavení poškozeného, účastní se
výslechů, podávají podněty a návrhy na přiznání náhrady
škody orgánům činným v trestním řízení a podávají opravné
prostředky. V rámci své činnosti spolupracují s nestátními
zařízeními, které působí v městské části (např. Klokánek,
FOD, Azylový dům o.s. Spol.cestou) a s mateřskými a základními školami Prahy 11.
Oddělení dávek sociální péče a pomoci (vedoucí pí Pavla
Kalitová, tel. 267 902 101) poskytuje občanům městské části
Praha 11 různé formy sociální péče a pomoci, od poradenství
v sociální oblasti až po příjímání a vyřizování žádostí o dávky
a služby sociální péče. Jedná se o dávky pro rodiny s nezaopatřenými dětmi v tíživé sociální situaci, o příspěvky na výživu nezaopatřeného dítěte, o dávky pro seniory, těžce
zdravotně postižené občany, sociálně potřebné občany,
o žádosti o umístění v domovech důchodců a ústavech sociální péče. V zájmu svých klientů oddělení spolupracuje s různými institucemi (úřady, soudy atd.), s lékaři i s Centrem
sociálních služeb Praha – Jižní Město.
Oddělení sociální prevence (vedoucí pí Květoslava Navrátilová, tel. 267 902 130) se zaměřuje na omezení kriminality
a jejích následků. S dětmi a mladistvými, u nichž se opakují
poruchy chování závažného rázu – záškoláctví, útěky z domo-

va, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, trestná činnost atd.
– , pracují kurátorky. Jednají i s jejich rodiči, spolupracují se
školami, policií, soudy, zprostředkovávají pomoc odborných
poradenských, zdravotnických i jiných zařízení, hledají prostředky vhodné pro nápravu dětských provinilců. Podávají
podněty nebo návrhy na zahájení či zrušení řízení o předběžném opatření, nařízení ústavní, ochranné výchovy, výchovných
opatření apod. Dospělými společensky nepřizpůsobenými
občany, jako jsou např. osoby propuštěné z vězení, osoby bez
přístřeší aj., se zabývá kurátorka dospělých. Poskytuje jim poradenství a pomoc v jejich tíživých životních situacích, pomáhá
při zprostředkování a vyhledávání ubytování, zaměstnání,
obstarávání dokladů a navazování kontaktů s rodinou. Spolupracuje se sociálními pracovníky ve věznicích při přenášení
požadavků klienta z věznic do rodin či institucí a naopak. Součástí oddělení je i terénní sociální práce streetworkerky. Pohybuje se v terénu a cíleně se soustřeďuje na komunity dětí
a mládeže, jež mohou projevovat sklony ke kriminálnímu jednání. Poskytuje okamžitou pomoc a radu při řešení problémů,
působí jako prostředník mezi dětmi, mládeží a dospělými,
poskytuje jim pomoc při styku s úřady a spolupracuje s nimi při
řešení konkrétních problémů. V rámci sociální prevence spolupracuje také s pracovníky klubových zařízení a pořádá pro
takové děti a mládež různé akce.
V oblasti protidrogové prevence poskytuje koordinátorka
(tel. 267 902 137) podporu školským zařízením při podávání
grantových žádostí na MHMP. Sleduje a řeší problémy městské
části Praha 11 v oblasti drogové, spolupracuje s policií, školami,
neziskovými organizacemi apod. Účastní se činnosti v pracovní skupině protidrogových koordinátorů jednotlivých městských částí pod metodickým vedením protidrogové
koordinátorky MHMP. Na základě schválené koncepce protidrogové politiky městské části Praha 11 se realizuje systém
protidrogové primární prevence v základních školách Prahy 11.
V oblasti zdravotnictví (tel. 267 902 157) OSVZ plní úkoly
dané vedením městské části ve věci odborné zdravotní péče
v organizacích jí zřízených – jedná se o polikliniky SZZ JM
I a SZZ JM II a lékařskou službu první pomoci. Dále poskytuje informace lékařům, kteří působí v městské části, i občanům zde žijícím.
Hanka Preislerová, vedoucí OSVZ

NA „SOCIÁLKU“ – kam a s čím?
ak si láme hlavu řada našich občaT
nů, neví, kde přesně kterou svou
záležitost má vyřídit. Abyste mezi institucemi zbytečně nebloudili, nabízíme
vám tento přehled.
■ Pražská správa sociálního zabezpečení, pobočka Praha 11, Holušická 3
(stanice metra Chodov), tel. 271 076
111, vyřizuje: dávky důchodového
pojištění (žádosti o důchody starobní,
vdovské, invalidní, o zvýšení důchodu
pro bezmocnost apod.), posuzování
zdravotního stavu posudkovým léka-

řem (invalidita, některé dávky sociální
péče apod.), dávky nemocenského
pojištění, sociální pojištění.
■ Odbor státní sociální podpory
Úřadu městské části Praha 11, Bohúňova 1553, tel. 267 914 067, vyřizuje:
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, příspěvek
na dopravu, zaopatřovací příspěvek,
dávky pěstounské péče, porodné,
pohřebné.
■ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 11,
Nad Opatovem 2140 (v 1. patře hote-

lu Twin, stanice metra Opatov),
tel. 267 902 111, vyřizuje: dávky a služby sociální péče pro rodiny s dětmi,
dávky a služby sociální péče pro seniory, zdravotně postižené občany a nezaměstnané občany v sociální tísni, kteří
jsou evidováni na Úřadu práce jako
uchazeči o zaměstnání, žádosti o umístění do domovů důchodců, do ústavů
sociální péče, žádosti o mimořádné
výhody (průkazy TP, ZTP, ZTP/P),
sociálně právní ochranu dětí, sociálně
právní poradenství.
OSVZ
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
pro 1. čtvrtletí 2006
dbor životního prostředí ÚMČ PraO
ha 11 oznamuje, že velkoobjemové
kontejnery na objemný odpad budou
v 1. čtvrtletí 2006 přistaveny na Jižním
Městě v níže uvedených termínech.
Zároveň vás OŽP upozorňuje, že velkoobjemové kontejnery jsou podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
určeny pouze pro velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze ukládat do
běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad
vznikající při podnikatelské činnosti.
Do velkoobjemových kontejnerů
neodkládejte stavební suť a nebezpečné
složky komunálního odpadu, jako jsou
ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.

Umístění velkoobjemových kontejnerů
na odpad pro I. čtvrtletí 2006
Přistavení po 11. hod., odvoz
do 13. hod. V případě přeplněnosti
bude odvoz uskutečněn dříve.

Jižní Město I
■

A. Malé
17.–18. 1., 14.–15. 2., 14.–15. 3.
■ Bachova x Mikulova
24.–25. 1., 21.–22. 3.
■ Bachova (na konci u TS
28. 2.–1. 3.
■ Blažimská x Klapálkova
17.–18. 1., 21.–22. 2., 21.–22. 3.
■ Brandlova (za Startem)
10.–11. 1., 24.–25. 1., 7.–8. 2.,
21.–22. 2., 7.–8. 3., 21.–22. 3.
■ Brodského (vedle čp.1671)
17.–18. 1., 21.–22. 3.
■ Doubravická
17.–18. 1., 14.–15. 2., 14.–15. 3.

■ Konstantinova
10.– 11. 1., 24.–25. 1., 7.–8. 2.,
21.–22. 2., 21.–22. 3.
■ Kryštofova
3.–4. 1., 28. 2.–1. 3.
■ Křejpského
10.– 11. 1., 24.–25. 1., 7.–8. 2.,
21.–22. 2., 21.–22. 3.

Jižní Město II + starý Chodov

■

■ Dědinova x Filipova
9.– 10. 1., 13.–14. 2., 13.–14. 3.

■

■ Gregorova x Hrudičkova
9.– 10. 1., 13.–14. 2., 13.–14. 3.

■

■ Hráského x Šustova
2.–3. 1., 6.–7. 2., 6.–7. 3.

Ledvinova
10.–11. 1., 7.–8. 2., 7.–8. 3.
Majerského x Samohelova
31. 1.–1. 2., 28. 2.–1. 3., 28.–29. 3.
Matúškova (u Blankytu)
10.–11. 1., 24.–25. 1., 7.–8. 2.,
21.–22. 2., 7.–8. 3., 21.–22. 3.
■ Michnova (vedle čp.1603)
10.–11. 1., 7.–8. 2., 7.–8. 3.
■ Mnichovická
10.– 11. 1., 7.–8. 2., 21.–22. 2., 7.–8. 3.,
21.–22. 3.

■ Hrdličkova x Blatenská
16.–17. 1., 20.–21. 2., 20.–21. 3.
■ K Dubu
2.–3. 1., 6.–7. 2., 6.–7. 3.
■ Krejnická za OC Chrpa (chodník)
9.– 10. 1., 13.–14. 2., 13.–14. 3.

■ Modletická
3.–4. 1., 31. 1.–1. 2., 28. 2.–1. 3.

■ Láskova x Malenická
2.–3. 1., 6.–7. 2., 6.–7. 3.

■ Mokrá x Zimákova
17.–18. 1., 21.–22. 2., 21.–22. 3.

■ Lažanského
2.–3. 1., 6.–7. 2., 6.–7. 3.

■ Plickova
17.–18. 1., 14.–15. 2., 14.–15. 3.

■ Nechvílova 1826–29
2.–3. 1., 6.–7. 2., 6.–7. 3.

■

Rujanská x Donovalská (u TS)
17.–18. 1., 21.–22. 2., 21.–22. 3.

■ Petýrkova 1953
9.– 10. 1., 13.–14. 2., 13.–14. 3.

■

■ Pod Vodojemem
2.–3. 1., 6.–7. 2., 6.–7. 3.

■

■ Vojtíškova za OC Meinl (chodník)
2.–3. 1., 6.–7. 2., 6.–7. 3.

Schulhoffova (u čp.794)
10.–11. 1., 7.–8. 2., 7.–8. 3.
Stachova
3.–4. 1., 28. 2.–1. 3.
■ Štichova
10.– 11. 1., 7.–8. 2., 21.–22. 2.,
7.–8. 3., 21.–22. 3.
■

■

Hlavatého
17.–18. 1., 14.–15. 2., 14.–15. 3.

Valentova
(parkoviště proti čp. 1737)
17.–18. 1., 21.–22. 2., 21.–22. 3.

■ Chomutovická
3.–4. 1., 31. 1.–1. 2., 28. 2.–1. 3.

■ Ženíškova x Květ. Vítězství
31. 1.–1. 2., 28. 2.–1. 3., 28.–29. 3.

Bližší informace získáte v odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11. Pro oblast Jižního
Města I u paní Ing. Havlínové, tel.:
267 902 355; pro oblast JM II a starého
Chodova na tel.: 267 902 320 u pana
Doubravského.
Petr Doubravský
OŽP ÚMČ Praha 11

Výstavu prací studentů

DELFÍNEK

1. a 2. ročníku oboru
Propagační výtvarnictví – grafika
pořádá soukromá střední škola
reklamní tvorby Michael
od 11. 1. do 2. 2. 2006.

Plavecké kurzy pro děti i pro dospělé
bazén SOŠ, SOU,
OU Praha 4, Zelený pruh 1294/50
kurzy pro děti: pátek 15.00 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.
kurzy pro dospělé: pondělí 19.00 – 20.00 hod.
čtvrtek 19.00 – 20.00 hod.
Jarní kurzy: únor – červen 2006
Bližší informace: Ing. Pavel Veselý,
tel: 271 911 356, 723 815 874 (večer)

Budova radnice ÚMČ Praha 11,
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8.00 – 17.30 hod.,
út a čt: 8.00 – 15.30, pá: 8.00 – 14.00
Další informace
na tel.: 267 902 323 – OŠK ÚMČ

AEROBIC ve Sportovním
sále v TJ Chodov:
PO 20.00 –21.00 dance aerobic
(hodina vhodná pro pokročilejší)
ÚT 19.00–20.00 P-class
(hodina vhodná pro začátečníky)
ST 18.00–19.00 AE - class
ČT 19.00–20.00 AE - class
SO 10.00–11.00 AE body
Dostanete se k nám autobusem
č. 154 z metra Háje, nebo Chodov –
2 min chůze od zast. Brodského.
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Grantový program městské části Praha 11 pro rok 2006
v oblasti sportu a tělovýchovy určený pro fyzické a právnické osoby
Termíny uzávěrek a vyhlášené okruhy:
kolo 31. 1. 2006 – okruhy I., II., III.
– pro akce konané od ledna do prosince 2006
kolo 30. 4. 2006 – okruhy II., III.
– pro akce konané od června do prosince 2006
kolo 30. 9. 2006 – okruhy II., III.
– pro akce konané od prosince 2006
do března 2007
I. Celoroční práce subjektů
Cíl programu: podpořit pravidelnou celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi a mládeží
v oblasti sportu a tělovýchovy včetně materiálního
dovybavení.
Určení: subjekty - fyzické i právnické osoby - působící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na
území MČ Praha 11 nebo zaměřující svou činnost
na oblast MČ Praha 11 (pořádání akcí, vedení
kroužků a zájmových oddílů atd.) s výjimkou mateřských škol, základních škol, středních a vysokých
škol, jejichž zřizovatelem je městská část, MHMP
i soukromé subjekty.
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, stanovy, doložení sídla subjektu na Jižním Městě nebo

doložení jiné trvalé vazby subjektu k MČ Praha 11
(nájemní smlouva...), lze použít na kancelářské
a jiné potřeby spojené s běžnou činností, na
nájmy..., žadatel se podílí částkou ve výši minimálně 50% celkových nákladů
II. Jednorázové akce
Cíl programu: podpořit konání sportovních akcí pro
děti, mládež, dospělé a seniory Jižního Města, podpořit společné využití volného času dětí a rodičů.
Určení: subjekty - fyzické i právnické osoby - působící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na
území MČ Praha 11 nebo zaměřující svou činnost
na oblast MČ Praha 11, školy a školská zařízení
sídlící na Jižním Městě.
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, stanovy, doložení sídla subjektu na Jižním Městě nebo
doložení jiné trvalé vazby subjektu k MČ Praha 11
(nájemní smlouva...), případně zdůvodnění, proč je
o grant žádáno právě na MČ Praha 11 – přínos pro
Jižní Město (konání akce na území JM, účast občanů z JM...), není určeno na rekreační pobyty, žadatel se podílí částkou ve výši minimálně 10%
celkových nákladů.

Grantový program městské části Praha 11 pro rok 2006
v oblasti kultury, určený pro fyzické a právnické osoby
Termíny uzávěrek a vyhlášené okruhy:
I. kolo 31. 1. 2006 – okruhy I., II., III.
– pro akce konané od ledna do prosince 2006
II. kolo 28. 4. 2006 – okruhy II., III.
– pro akce konané od června do prosince 2006
III. kolo 29. 9. 2006 – okruhy II., III.
– pro akce konané od prosince 2006
do března 2007
I. Celoroční práce subjektů
Cíl programu: podpořit pravidelnou celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi a mládeží
v oblasti kultury; program je určen zejména na
úhradu provozních nákladů (materiální vybavení,
dlouhodobé nájemné, energie apod.).
Určení: subjekty – právnické osoby – působící v oblasti kultury se sídlem na území MČ Praha 11 (pořádání
akcí, vedení kroužků a zájmových oddílů atd.).
Podmínky:doložení zřizovací listiny subjektu, stanovy, doložení sídla subjektu na Jižním Městě
(nájemní smlouva...), žadatel se podílí částkou ve
výši minimálně 30% celkových nákladů.
II. Jednorázové akce
Cíl programu: podpořit konání kulturních akcí pro
občany Jižního Města, podpořit společné využití

volného času dětí a rodičů; program je určen
zejména na úhradu nákladů spojených s pořádáním jednorázových akcí (materiál, krátkodobé
nájmy, odměny, doprava apod.).
Určení: subjekty – fyzické i právnické osoby –
působící v oblasti kultury se sídlem na území MČ
Praha 11 nebo zaměřující svou činnost na občany
MČ Praha 11.
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, stanovy, doložení sídla subjektu na Jižním Městě,
nebo doložení jiné trvalé vazby subjektu k MČ
Praha 11 (nájemní smlouva...), případně zdůvodnění, proč je o grant žádáno právě v MČ Praha 11 –
přínos pro Jižní Město (konání akce na území JM,
účast občanů z JM...), žadatel se podílí částkou
ve výši minimálně 20% celkových nákladů.
III. Reprezentace městské části Praha 11
Cíl programu: podpořit účast dětí a mládeže na
soutěžích a akcích celopražské, celorepublikové či
mezinárodní úrovně; program je určen zejména na
úhradu nákladů spojených s dopravou, ubytováním
a ostatních nákladů spojených s účastí.
Určení: subjekty – fyzické i právnické osoby –
působící v oblasti kultury se sídlem na území MČ
Praha 11 nebo zaměřující svou činnost na občany
MČ Praha 11.

Ostatní informace pro předkladatele projektů
Formulář žádosti lze získat na odboru školství
a kultury, Vidimova 1324, dále v informačních kancelářích místního úřadu (Ocelíkova 672, Šustova
1930) a dále na internetových stránkách.
Do výběru budou zařazeny projekty pořádané
subjekty sídlícími nebo působícími v Praze 11
a projekty zaměřené na občany Prahy 11, kulturní
domy zřízené městskou částí Praha 11 mohou
žádat o grant MČ Praha 11 na akce mimořádného
významu pro MČ, mateřské a základní školy zřízené městskou částí Praha 11 mohou žádat o grant
MČ Praha 11 v případě, že se nejedná o školní akci
standardního charakteru, ale o akci nadstandardní (pro širší veřejnost apod.)
Jednotlivé projekty žadatelů budou posouzeny
komisemi Rady MČ Praha 11 a návrh na přidělení
grantů bude předložen ke schválení Radě MČ
Praha 11 a následně Zastupitelstvu MČ Praha 11

S výsledky grantového řízení se mohou žadatelé seznámit do 15 dnů po schválení zastupitelstva MČ Praha 11 na odboru školství a kultury, kde
budou výsledky veřejně přístupné, dále na internetových stránkách WWW.PRAHA11.CZ.
V případě přidělení grantu bude žadatel vyzván
telefonicky nebo písemně k podpisu darovací
smlouvy.
O grant lze žádat na projekty uskutečněné
v roce 2006 a v období od 1. 1. 2007 do 31. 3.
2007
Finanční dar na akce konané v roce 2006 je
nutno vyčerpat do 31. 12. 2006 a vyúčtovat na
předepsaném formuláři včetně kopií účetních
dokladů a závěrečnou zprávu o provedení
a výsledcích projektu nejpozději do 31. 1. 2007,
finanční dar z akce konané v období od 1. 1.
2007do 31. 3. 2007 je nutno vyčerpat nejpozdě-

III. Reprezentace MČ Praha 11
Cíl programu: podpora účasti dětí a mládeže na
utkáních, soutěžích a akcích celopražské, celorepublikové či mezinárodní úrovně.
Určení: subjekty - fyzické i právnické osoby - působící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na
území MČ Praha 11 nebo zaměřující svou činnost
na oblast MČ Praha 11 (pořádání akcí, vedení
kroužků a zájmových oddílů…), školy a školská
zařízení sídlící na Jižním Městě.
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu,
doložení sídla subjektu na Jižním Městě nebo doložení jiné trvalé vazby subjektu k MČ Praha 11
(nájemní smlouva....), případně zdůvodnění, proč je
o grant žádáno právě na MČ Praha 11 – přínos pro
Jižní Město (konání akce na území JM, účast občanů z JM...), grant je určen na hrazení startovného,
dopravy, ubytování a ostatních nákladů spojených
s účastí, žadatel se podílí částkou ve výši minimálně 35% z celkových nákladů
Podrobnější informace lze získat
na odboru školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy MČ Praha 11,
tel: 267 902 325, Ing. Vlasta Dirová
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu,
doložení sídla subjektu na Jižním Městě, nebo
doložení jiné trvalé vazby subjektu k MČ Praha 11
(nájemní smlouva...), případně zdůvodnění, proč je
o grant žádáno právě v MČ Praha 11 – přínos pro
Jižní Město (konání akce na území JM, účast občanů z JM...), žadatel se podílí částkou ve výši minimálně 10% z celkových nákladů.
Priority programu
Aktivity pokrývající věkovou skupinu 12 – 18 let,
tradiční a osvědčené akce pro děti a mládež, které
měly v minulosti velkou účast, akce, které svým
významem přesahují rámec Jižního Města a jsou
propagací naší MČ v celopražském, celorepublikovém a mezinárodním měřítku, projekty vztahující se
k Jižnímu Městu (např. z historie a tradic této lokality).
Příklady podporovaných aktivit
Hudební festivaly, ochotnická divadelní představení, koncerty, programy pro rodiče a děti, akce veřejných knihoven, programy na otevřených pódiích,
pouliční divadla, víkendové aktivity, činnost spolků,
materiální vybavení subjektů.
Podrobnější informace lze získat
na odboru školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy MČ Praha 11,
tel: 267 902 323, Bc. Horáková,
nebo tel: 267 902 358, pí Hájíčková
ji do 31. 3. 2007 a vyúčtovat nejpozději
do 30. 4. 2007.
Pokud obdarovaný nevyčerpá přidělený dar
nebo neprovede jeho řádné vyúčtování na předepsaném formuláři ve stanoveném termínu je povinen poskytnutou finanční částku vrátit na účet
městské části Praha 11
Poskytnutí grantu nelze vymáhat právní cestou
a proti rozhodnutí není odvolání
Poskytovatel grantu si vymiňuje možnost kontroly využití daru po stránce věcné (např. v průběhu konání akce) i po stránce využití finančních
prostředků.
Obdarovaný je povinen uvádět městskou část
Praha 11 na propagačních a informačních materiálech jako poskytovatele grantu a pozitivně ji prezentovat; propagační materiály smějí být šířeny
pouze legálními způsoby.
(Zkrácené znění podmínek grantového
řízení městské části Praha 11 pro rok 2006)
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ZŠ DONOVALSKÁ v novém kabátě
o ZŠ K Milíčovu se další rekonstrukce dočkala i Základní škola DonoP
valská. Práce začaly v červnu 2005
a týkaly se pavilonů C, D a E, kde se
například vyměňovala a zateplovala
nosná část fasády a vyměňovala okna.
Rekonstrukce, jíž se ujala stavební firma
Vltavín holding, trvala pět měsíců. První
dva měsíce sice byly prázdniny, ale zbytek už se musel odehrávat za plného
školního provozu. Naštěstí bylo vedení
školy dostatečně flexibilní a dokázalo
výuku přizpůsobit tak, aby nebyli omezováni ani žáci, ani
tempo přestavby. Oficiální otevření po rekonstrukci se konalo 5. prosince, takže děti dostaly školu v novém kabátě jako
dárek k Mikuláši. V úvodu slavnostního odpoledne si vzal
slovo ředitel školy pan Mgr. Pavel Dittrich, poděkoval měst-

ské části za investice do projektu a promluvil o průběhu rekonstrukce a jejím
přínosu škole. Poté předal mikrofon starostce paní Martě Šorfové, ta škole
popřála hodně úspěchů do budoucích
let, a pak již slavnostně přestřihla pásku.
Kromě paní starostky byli přítomni její
zástupci Ing. Petr Popov, Ing. Jan Šimůnek a Ing. Ivan Škoda. Ing. Škoda
k rekonstrukci řekl: „S výsledkem jsem
spokojen. Škola byla v dost špatném
stavu a opravu nutně vyžadovala. Proto
bych rád poděkoval všem, kteří rekonstrukci podpořili, tedy
zastupitelstvu Prahy 11, odboru školství a kultury úřadu naší
městské části, a samozřejmě vedení školy za vytvoření vhodných podmínek pro stavební práce.“
Ljuba Načeradská, foto: autorka

MALOVÁNÍ Pohádkového semaforu
a počátku září loňského roku pořádala městská část Praha 11 společN
ně s naším občanským sdružením
Zdraví-život v Kulturním centru Zahrada dětské představení Pohádkový semafor. Představení mělo netradiční formu
černého divadla, zhlédlo je na 1 200
dětí a konalo se v báječné atmosféře.
Proto se OS Z-Ž rozhodlo pro zúčastněné děti vyhlásit výtvarnou soutěž pod
názvem: Co si pamatujete z Pohádkového semaforu. Vítězové výtvarné soutěže
byli za účasti zástupce starostky měst-

Nejkrásnější dárek
letošním roce dostala Základní
V
škola Chodov od svého zřizovatele MČ Praha 11 krásný dárek. Právě
probíhá dostavba tělocvičny a současně je realizována i půdní vestavba.
Žáci i zaměstnanci školy se v průběhu
stavebních prací musí přizpůsobit
náročnějším podmínkám a patří jim
za to velké poděkování. Svou vděčnost bychom rádi vyjádřili i rodičům
za pochopení a svému zřizovateli za
pomoc při realizaci výjezdu našich
žáků na ozdravné pobyty v původně
neplánovaném termínu.
Nejlepší odměnou nám ovšem
bude cvičení v nové tělocvičně
a výuka v útulném podkroví.
Část prací se již chýlí ke konci,
a tak, jste-li zvědaví, přijďte se podívat.
Den otevřených dveří pořádáme
11. ledna 2006 od 15 do 17 hodin
spolu s akcí Škola nanečisto, určenou
pro budoucí žáky prvních tříd a jejich
rodiče. Právě oni, budoucí prvňáčkové, budou první generací žáků, která
zahájí novou etapu školního života
v kompletně dostavěné Základní škole
Chodov – rok 101 jejího letopočtu.
Jan Hovorka

ské části Praha 11 Ing. Ivana Škody
vyhlášeni a oceněni 1. prosince 2005.
Ceny dětem z 3. třídy Základní školy
V Ladech v Praze 4 – Šeberově předali
Michaela Kuklová a Petr Vondráček.
Nejúspěšnější kresby byly pak vystaveny v Kulturním centru Zahrada. Více
informací o akcích našeho sdružení
naleznete na www.zdravi-zivot.cz.
Otakar Vaníček
prezident občanského sdružení
Zdraví-život
Foto: Jana Jelínková

KAM NA STUDIUM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
Podnikatelská akademie, s. r. o., K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4
tel./fax: 272 940 932, mobil: 604 621 396
Střední odborná škola s maturitou nabízí studijní obor: 63-41-M/011
Podnikání a management ve čtyřletém denním a pětiletém dálkovém studiu
Zaměření: ■ Finance a bankovnictví (financování podniku, finanční plánování,
finanční řízení, bankovnictví)
■ Mezinárodní podnikání (mezinárodní vztahy, obchod, nadnárodní
společnosti, aplikace jazyků)
■ Manažerská komunikace (komunikace veřejná, prezentační marketingová, personální, propagace)
■ Informatika (uplatnění informatiky a výpočetní techniky v podnikání, internetové obchodování),
Široké uplatnění v obchodních firmách, mezinár. společnostech, peněžních ústavech,
reklam. agenturách, cestovním ruchu a prům. podnicích na různých pozicích s využitím angličtiny, němčiny, ekonomiky, účetnictví, managementu, marketingu, personalistiky, informatiky, psychologie, práva. Vlastní podnikání, studium na VŠ. Školné
7500 Kč pololetně. Informace o studiu též osobně, telefonicky nebo e-mailem na
adrese: skola@podnikakademie.cz. Další informace na www.podnikakademie.cz.
Dny otevřených dveří: 10. 1., 24. 1., 1. 2., 21. 2. 2006 v 16–18 hod.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků fakultní škola Univerzity Karlovy
K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11
tel(fax) 272910516, www.zsmilicov.cz, e-mail zsrvj@zsmilicov.cz
Milí předškoláci, vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat do naší nové školy. Rádi
vás přivítáme v úterý 10. ledna 2006 od 14.00 do 16.30 hodin.
Těšíme se na vás. Pedagogové a žáci školy.
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ZÁPIS do základních škol
oncem ledna a začátkem února se
K
bude konat zápis do základních
škol. Přinášíme základní informace
o něm a v přiložené tabulce také přehled všech základních škol v Praze 11
s jejich charakteristikami, abychom
rodičům budoucích prvňáčků co nejvíce usnadnili výběr školy. Jedná se celkem o dvanáct škol, z toho jedna je
Základní škola,
Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400
Telefon do školy
272 072 711
Ředitel
Mgr. Blanka
Janečková
E-mail
zskaterinky@volny.cz
www adresa
www.volny.cz/
zskaterinky
Vzdělávací program
„Tvořivá škola Kateřinka“ - vlastní vzdělávací program (1.
a 6. třída) - výuka Aj
od 1.tř., informatika
od 2.tř.,škola v síti
Tvořivých škol)
Základní škola –
ostatní ročníky
Počet žáků celkem
672
Třídy celkem
27
Kroužky na škole
výtvarné, hudební,
sportovní, jazykové,
počítačové
Školní družina
od 6.30 do 17.30;
pro žáky 1.–5. ročníku
Klub otevřených
dveří – volně
přístupný (zdarma)
3x týdně odpoledne
2 hodiny
Dny
otevřených dveří
11. ledna dopoledne
– pro MŠ
11. ledna odpoledne
(14.00–18.00) –
„Zápis nanečisto“
– pro rodiče a děti
Zápis do 1. tříd
24. a 25. ledna 2006:
14.00 – 18.00
Poznámky
skladba kroužků
se obměňuje každý
rok dle zájmu dětí
a rodičů

soukromá a dvě speciální. Každá ze škol
má své specifické zaměření, mnoho
školních a mimoškolních aktivit. Vzhledem k různorodosti nabídky si mohou
rodiče vybrat právě tu, která by nejvíce
vyhovovala jejich dítěti. O správnosti
své volby se ještě mohou přesvědčit
návštěvou vybrané školy v rámci jejích
Dnů otevřených dveří či účastí na

ZŠ s rozšířenou
výukou jazyků,
Praha 4,
K Milíčovu 674

ZŠ Campanus,
Praha 4,
Jírovcovo
náměstí 1782

Telefon do školy
272 910 516

Telefon do školy
271 913 696,
271 913 695

Ředitel
Mgr. Věra
Jarolímová
E-mail
zsrvj@zsmilicov.cz
www adresa
www.zsmilicov.cz
Vzdělávací
program
16 847/96-2,
Základní škola
16 333/96-22-21,
Základní škola
s třídami s rozšířenou výukou
jazyků
Počet žáků
celkem
733
Třídy celkem
30
Kroužky
na škole
výtvarné,
hudební,
sportovní,
jazykové
Školní družina
7 oddělení,
od 6.30 do 17
hod, pro žáky
1.–4. ročníku
Dny
otevřených dveří
10. ledna
od 14 do 16.30
Zápis do 1.tříd
17., 18. ledna
2006
od 15 do 17.30
Poznámky
skladba kroužků
se obměňuje
každý rok dle
zájmu dětí
a rodičů

Ředitel
Mgr. Zdeněk
Stříhavka
E-mail
central@campanus.cz
www adresa
www.campanus.cz
Vzdělávací program
Základní škola
č.j. 16 847/96/2
od 1.září 2006
školní vzdělávací
program „Vzdělávání,
tolerance, integrace“
Počet žáků celkem
569
Třídy celkem
24
Kroužky na škole
výtvarné,
hudební,
sportovní,
jazykové
Školní družina
od 6.30 do 17.00,
pro žáky
1.-5. ročníku
Klub otevřených
dveří – volně
přístupný (zdarma)
5x týdně (Po – Pá)
od 13.00 do 17.00
Dny
otevřených dveří
12. 1. 2006 pro
budoucí prvňáčky
6. a 7. 4. 2005 pro
všechny třídy
Zápis
do 1. tříd
19. a 20. 1. 2005
Poznámky
skladba kroužků
se obměňuje každý
rok dle zájmu dětí
a rodičů

Základní škola Chodov,
Praha 4,
Květnového vítězství 57
Telefon do školy
272 927 730, 272 926 214
Ředitel
RNDr. Jan Hovorka
E-mail
chodov@zskv.cz
www adresa
zskv.cz
Vzdělávací program
1. stupeň Obecná škola
(v 1. ročnících s prvky
školního vzdělávacího programu)
2. stupeň Základní škola
(v 6. ročnících s prvky
školního vzdělávacího programu)
Od školního roku 2006/07
školní vzdělávací program
„Rozum a cit“

akcích pořádaných školami právě pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče (např.
Škola nanečisto či Hra na školu).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 15. ledna do
15. února kalendářního roku, v němž má
dítě povinnou školní docházku zahájit.
Do základní školy se zapisují děti, které

Základní škola,
Praha 4, Donovalská 1684
Telefon do školy
272 934 191
Ředitel
Mgr. Pavel Dittrich

Telefon do školy
267 915 888,
267 914 342

E-mail
donovalskazs@seznam.cz

Ředitel
Mgr. Vladimír Kokšal

www adresa
www.donovalska.wz.cz

E-mail
info@kvetnak.cz

Vzdělávací program
Základní škola
Výuka jazyků od 2. třídy.
Aj, Nj
Informatika od 6. ročníku
(pro žáky I. st. počítačové
kroužky)
Otvíráme jednu 1. třídu
s rozšířenou výukou
Tv se zaměřením na tenis.

www adresa
www.kvetnak.cz

Počet žáků celkem
368

Počet žáků celkem
429

Třídy celkem
18

Třídy celkem
19

Kroužky na škole
výtvarné, hudební,
sportovní, jazykové,
počítačové

Kroužky na škole
výtvarné, hudební,
sportovní, jazykové
Školní družina
Pro žáky od 1. do 5. ročníku
od 6.30 do 17.30
Klub otevřených dveří –
volně přístupný (zdarma)
–
Dny otevřených dveří
Škola je trvale otevřena pro
všechny rodiče, mohou se
kdykoliv přijít podívat do
kterékoliv hodiny. Celoroční
program Škola nanečisto
(určen budoucím prvňáčkům a jejich rodičům
– 1x měsíčně ve středu
od 15 do 17 h.).
Zápis do 1. tříd
16. ledna 2006
od 15 do 18 hodin
17. ledna 2006
od 14 do 17 hodin
Poznámky
skladba kroužků se obměňuje každý rok dle zájmu
dětí a rodičů

Základní škola,
Praha 4,
Květnového
vítězství 1554

Školní družina
Pro žáky 1. až 5. ročníku
od 6.30 do 17.00
Klub otevřených dveří –
volně přístupný
Internetový klub – pro současné a bývalé žáky školy
Dny otevřených dveří
Celoročně ukázky vyuč.
hod. pro rodiče
6. ledna 2006 - prohlídka
školy, od 17.00 hodin
beseda učitelů s rodiči
budoucích prvňáků
10. 11., 24. 11. 8. 12.
a 12.1. pro budoucí žáky
1. tříd program „Škola před
školou“
Zápis do 1. tříd
18. 1. a 19. 1. 2006,
15.00 – 17.00 hodin
Netradiční zápis „Pohádky“
Poznámky
skladba kroužků se obměňuje každý rok dle zájmu
dětí a rodičů

Vzdělávací program
Základní škola,
č.j.16847/96-2
Rozšířená výuka
hudební výchovy
Vlastní školní
vzdělávací program
od šk. roku 2006/2007
v 1. a 6.ročníku.
Počet žáků celkem
525
Třídy celkem
23
Kroužky na škole
výtvarné, hudební,
sportovní, jazykové
Školní družina
Denně od 6:30
do 17:30 pro žáky
I.stupně
Klub otevřených
dveří – volně
přístupný (zdarma)
Pondělí,
středa a čtvrtek
– 16:00- 18:00
Dny
otevřených dveří
Den otevřených dveří
4. 1. 2006
10:00-12:00
Škola na zkoušku
– pro rodiče a děti
11. 1. 2006,
16:00-18:00
Zápis do 1. tříd
16. a 17. 1. 2006
14:00-18:00
Poznámky
skladba kroužků se
obměňuje každý rok
dle zájmu dětí a rodičů
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před začátkem školního roku (nejpozději 31. srpna 2006) dovrší šestý rok věku.
Na žádost zákonných zástupců lze výjimečně zapsat i děti, jimž bude šest let
v září až prosinci, ale pouze jsou-li přiměřeně tělesně i duševně zralé. Ředitel
školy může na základě doporučení
odborného lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra odložit začátek
povinné školní docházky o jeden rok
u dětí, které ještě nejsou tělesně či duševně vyspělé. I s těmito dětmi se ale musí

rodiče dostavit k zápisu. Vyhláškou
hlavního města Prahy jsou stanoveny
spádové obvody jednotlivých škol, přesto mohou rodiče pro děti zvolit základní školu podle své úvahy, tedy i tu, do
jejíž spádového obvodu dítě nepatří.
Pouze v případě, že škola nemůže dítě z
kapacitních důvodů přijmout, zapíší ho
rodiče ke školní docházce ve škole spádové podle bydliště. Vzhledem k dostatečné kapacitě míst v základních školách
je pravděpodobné, že rodiče při zápisu
ve vybrané škole uspějí.

Základní škola,
Praha 4, Mendelova 550

Základní škola,
Praha 4, Mikulova 1594

Telefon do školy
272 088 211

Telefon do školy
272 926 739, 272 911 974

Ředitel
Mgr. Martina Thumsová

Ředitel
Mgr. Pavel Klubrt

E-mail
zs.mendelova@centrum.cz

E-mail
info@zsmikulova.cz

www adresa
www.zsmendelova.cz

www adresa
www.zsmikulova.cz

Vzdělávací program

Vzdělávací program
Obec. škola,
čj. 1203597 – 20.
Škola s rozšířenou výukou
M, přírodověd.
předmětů a TV.
Od 1. postupného ročníku
výuka Aj a výpočetní techniky. Příprava programu
s názvem: „Školní vzdělávací program – VIP“ (výchova,
inspirace, porozumění)

Školní vzdělávací program
„Škola úspěšného života“
Obecná škola. Základní škola
výuka cizích jazyků již
od 1. třídy, zaměření na matematiku a informatiku
Počet žáků celkem
447
Třídy celkem
22
Kroužky na škole
výtvarné, hudební,
sportovní, jazykové
Školní družina
školní družina: 1. – 5. ročník
6.30 – 18.00 (podle požadavků
rodičů); školní klub: 2. – 9. ročník 13.00 – 18.00h.
Klub otevřených dveří
– volně přístupný (zdarma)
internetový klub:
volně přístupný
Po, Út, Čt – 15.00 – 18.00
Dny otevřených dveří
12. a 13. 12. 2005 (8.00 – 16.00)
16. a 17. 01. 2006 (8.00 – 16.00)
„Příprava na školu hrou“ od 25.
1. 2006 pro všechny předškoláčky; návštěvy dětí z MŠ Mendelánkování; Milulášská
nadílka a vánoční akademie
oslava Masopustu a vepř. hody
– 28. 2. 2006; oslavy Dne dětí
31. 5. – 2. 6. 2006
tvořivé dílny pro rodiče a děti

Základní škola,
Praha 4,
Pošepného
náměstí 2022
Telefon do školy
272 926 315,
tel./fax 272926 701
Ředitel
Mgr. Dagmar Havlíčková
E-mail
zsposepneho@seznam.cz
www adresa
www.posepa.cz
Vzdělávací program
Základní škola
V 6.-9. ročníku rozšířena
výuka matematiky a přírodovědních předmětů
od 7. ročníku výběr volitelných předmětů včetně jazyků.

Počet žáků celkem
621

Počet žáků celkem
533

Třídy celkem
26

Třídy celkem
22

Kroužky na škole
výtvarné, hudební, sportovní, jazykové, počítačové
Školní družina
Denně
od 6.30 do 18 hodin
Klub otevřených dveří –
volně přístupný (zdarma)
Internetový klub v prostorách informačního
a komunikačního centra
Dny otevřených dveří
Individuální návštěvy rodičů budoucích prvňáků
možné po domluvě kdykoliv.
Akce:pro MŠ: Předvánoční mikulovské rojení – 9.
12. Den otevřených dveří
– 11. 1. 06 od 8
do 11 hodin – pro rodiče
budoucích prvňáků.

Zápis do 1.tříd
17. a 18. ledna 2006
od 13.00 do 18.00

Zápis do 1. tříd
16. 1. od 14 do 18 hodin,
17. 1. od 16 do 18 hodin.

Poznámky
skladba kroužků se obměňuje
každý rok dle zájmu dětí
a rodičů

Poznámky
skladba kroužků
se obměňuje každý rok
dle zájmu dětí a rodičů

V tomto čísle Klíče jsme se snažili
podat nejdůležitější informace týkající
se zápisu do základních škol. Veškeré
další dotazy vám zodpoví vedení jednotlivých škol i odbor školství a kultury Úřadu městské části Praha 11
(tel. 267 902 324).
Na závěr bychom chtěli popřát budoucím prvňáčkům, aby jim těšení se do
školy vydrželo co nejdéle, a vám rodičům
se tak potvrdila správnost vaší volby.
Ivana Guthová
odbor školství a kultury ÚMČ

Speciální škola
J. A.
Komenského,
Praha 4,
Křejpského
1501

Speciální školy,
Praha 4,
Kupeckého 576

ZŠ Klíček, o.p.s.
Praha 4,
Donovalská 1863

Telefon do školy
272 916 650

Telefon do školy
272 930 617

Ředitel
PhDr. Karel
Kaprálek

Telefon do školy
272 922 133, 272
932 631

Ředitel
Mgr. Magdalena
Spáčilová

E-mail
skola@modraskola.cz

E-mail
zs.klicek@seznam.cz

E-mail
sssjak@sssjak.cz

www adresa
www.modraskola.cz

www adresa
www.klicek.cz

www adresa
www.sssjak.cz

Vzdělávací
program
Zvláštní škola
č.j. 22 980/97-22,
aktualizovaný
učební plán
č.j.: 22 115/2005-24

Vzdělávací
program
č.j.
19 350/2005-24
Počet žáků
celkem
76

Počet žáků celkem
160

Třídy celkem
9

Třídy celkem
18

Kroužky na škole
sportovní,
jazykové,
počítačové
a internetový klub

Kroužky
na škole
výtvarné,
hudební,
sportovní,
sociálních
dovedností

Kroužky na škole
výtvarný,
hudební,
sportovní,
PC technika

Školní družina
Od 6.30 h. do 17.00 h.
pro 1.–5. ročník

Školní družina
pro žáky 1. - 2.
ročníku,
do 16 hodin

Školní družina
od 12 do 17 hod.;
pro žáky 1.–5.
ročníku,
dále dle potřeby

Klub otevřených dveří
– volně přístupný
(zdarma)
–

Klub otevřených
dveří – volně
přístupný
(zdarma)
–

Klub otevřených
dveří –volně
přístupný (zdarma)
1x týdně
od 14 do 16 hod.

Dny
otevřených
dveří
10. 1. 2006
16–18 hodin

Dny
otevřených
dveří
Individuálně
dle dohody

Zápis
do 1. tříd
18. 1.
a 25. 1. 2006

Zápis
do 1. tříd
Individuálně
dle dohody

Dny otevřených dveří
prosinec: Vánoční dílny
březen: Co už umí
budoucí prvňáčci
duben:
Jak se učí prvňáci
květen: Sportovní den
Zápis do 1. tříd
16. 1. a 17. 1. 2006
Netradiční zápis
s Bořkem stavitelem
Poznámky
skladba kroužků se
obměňuje každý rok dle
zájmu dětí a rodičů

Ředitel
Mgr. Jitka Kašová

Poznámky
skladba kroužků
se obměňuje
každý rok dle
zájmu dětí
a rodičů

Poznámky
skladba kroužků
se obměňuje každý
rok dle zájmu dětí
a rodičů

Vzdělávací
program
Obecná škola
Počet žáků celkem
140
Třídy celkem
10
Kroužky na škole
výtvarný, hudební,
jazykový,
astronomický
angličtina,
němčina, sportovní,
jazykové
Školní družina
Denně po skončení
výuku do 18.00
Klub otevřených
dveří – volně
přístupný (zdarma)
Dny
otevřených dveří
26. 11. 2005 Škola
nanečisto
nebo osobní návštěva kdykoli na základě předběžné
dohody, u předškoláků možno nahlédnutí do výuky, pro
zájemce z vyšších
tříd nabídka zkušebního jednodenního
pobytu ve výuce
Zápis do 1. tříd
31. 1. 2006
společně od 14.00
Poznámky
skladba kroužků
se obměňuje každý
rok dle zájmu dětí
a rodičů
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Proměny roku
rosincové číslo zpravodaje Klíč v soutěžní rubrice „Poznáváme Prahu 11“ nabídlo čtenářům
P
v polodetailu kamennou hlavu s cudně sklopeným
pohledem. Většině čtenářů jistě nedalo moc práce
určit, u které architektonické památky ji můžeme
najít. Plastika z teple zbarveného pískovce tvoří součást čtyř moderně pojatých skulptur, vztyčených
v těsném sousedství Chodovské tvrze. Při pohledu
od brány do travnaté roviny tyto stylizované kamenné hlavy vzdáleně navozují představu slavných kolosů z tichomořského Velikonočního ostrova. Jemně
opracované hlavy s protáhlými hrdly v našem parku
jsou ale symboly čtyř ročních období.
Metamorfózy roku, jak se dílo jmenuje, vytvořila Ellen Jilemnická. Sochařka pochází z Hradce
Králové. Absolvovala hořickou sochařsko-kamenickou školu a pražskou Akademii výtvarných
umění. V roce 1992 se vrátila do Hořic jako profesorka střední sochařskokamenické školy. Monumentální práce v pískovci představují výraznou součást její
tvorby. Věnuje se však také komorní plastice, kde jde zejména o terakoty, a portrétní tvorbě. Kompendia o autorce Metamorfóz roku praví, že svými díly „reprezentuje invenční proud sochařství s experimentálními prvky“.
Dílo u tvrze připomínáme dvěma záběry: poněkud zaskočeným Létem a celkovým pohledem na soutěžní skulpturu. Zkuste určit, kterou ze zbývajících tří „proměn“ roku představuje a zajděte si svůj dojem zkonfrontovat s realitou!
Jiří Bartoň

CESTA K JIŽNÍMU MĚSTU (39)

Jiří Bartoň

Proměna sítě
komunikací

tředověké i novověké osídlení území Chodova, a posléze také Hájů vytvořilo místní
S
komunikační síť, orientovanou spíše ve směru

severovýchod – jihozápad, případně sever –
jih. Prozrazovala propojení obou osídlení
s Hostivaří. Na severovýchodě území v ní
dominovala dnešní komunikace K Jezeru, ulice
Ke Stáčírně (ještě v roce 1970 Hostivařská)
a trasa přibližně sledující ulice Brodského
a Mokrou, z níž vybočovala ještě cesta ke
dvoru a tvrzi. K jihu a jihozápadu pokračovaly
komunikace, které dlouho měly charakter polních cest. Směřovaly především do Kunratic
a kolem samoty Milíčova a přes Újezd do Průhonic. Druhá polovina 20. století znamenala
podstatné narušení nebo i zánik jejich tras.
Starobylá dálková komunikace po trase
Opatovská ulice kříží trasu
dnešní Starochodovské ulice a ulice K Hrnčístaré cesty do Kateřinek.
řům ovšem přetrvávala a převzala funkci spoFoto autor
jení s Prahou. Spojovala ale také s jihem, a to
přes Šeberov, Hrnčíře a Zdiměřice. V místech dnešní Bartůňkovy ulice, kolem
známého křížku na rozcestí, vybočovala dodnes patrná komunikace, které se
ještě roku 1970 říkalo Kateřinská. Nyní je přerušena tělesem Chilské ulice, spojující Litochlebské náměstí s mostem překračujícím dálnici D1. Zlomek trasy
bývalé Kateřinské ulice naznačuje západní zeď Chodovského hřbitova, dnes
obklopeného zástavbou. Dál směřovala přes nynější Opatovskou přibližně
dnešní ulicí Ke Kateřinkám a pokračovala jako nyní přes Kateřinky do Újezda
a Průhonic.
Již v první polovině 20. století byla zlepšena stará cesta z chodovských
Litochleb do Hájů, dnešní ulice Květnového vítězství. Vybočovala z ní polní
cesta k rybníkům u Milíčova, na níž ve 20. století vyrostlo přechodné osídlení
Nové Háje. Počátek komunikace do určité míry připomíná ulice Ženíškova,
dál však cesta dnes už není výrazněji patrná.
Potřeby Prahy a státu přinesly již koncem 30. let 20. století snahu o zřízení
dálnice. Byla postavena až v časech vzniku Jižního Města. Jeho výstavba po
roce 1968 si vynutila zcela nové komunikační osy. Dobře je všichni známe,
třeba v podobě základní sítě linek autobusů MHD.
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UPOZORNĚNÍ pro rodiče dětí
navštěvujících mateřskou školu
a pro ředitelky mateřských škol

Změna v posuzování
nároku na rodičovský
příspěvek od února 2006
le zákona č. 117/1995 Sb.,
D
o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů, mohou
děti, které nedosáhly 3 let věku
i nadále navštěvovat jesle, mateřské
školy a jiná obdobná zařízení nejvýše 5 kalendářních dní v měsíci, aniž
by rodič, pobírající dávku státní
sociální podpory rodičovský příspěvek, ztratil na tuto dávku nárok.
Dle zákona č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, se od února
2006 mění podmínky nároku na
rodičovský příspěvek při péči
o dítě, které dovršilo 3 roky věku,
takto: aby rodič, pobírající rodičovský příspěvek, neztratil nárok na
tuto dávku, může dítě, které dovršilo 3 roky věku, pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
Od února 2006 je tedy pro dítě
starší 3 let vyloučena možnost
návštěvy mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti
předškolního věku 5 kalendářních
dnů v měsíci.
Dítě může po 1. 2. 2006 navštěvovat mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení pro děti předškolního věku po dobu 5 kalendářních dnů přede dnem, kdy dovrší 3
roky věku, a ode dne dovršení 3 let
věku pak nejvýše 4 hodiny denně.
Rodič, pobírající rodičovský příspěvek má vždy povinnost začátek
návštěvy dítěte do předškolního
zařízení ve všech výše uvedených
případech nahlásit do 8 dnů na
odbor státní sociální podpory.
Ostatní podmínky nároku na
rodičovský příspěvek zůstávají zákonem č. 204/2005 Sb. nedotčeny.
Odbor státní sociální podpory ÚMČ

Oddíl Mladý sportovec
TJ JM Chodov
nabízí cvičení pro děti (4-10 let).
Nářadí, míčové hry, soutěže aj.
Středa 17–18 hod., hala TJ
Mírového hnutí 2137, P-4
Spojení: autobus č. 154,
zast. Brodského.

Info: Soňa Zdráhalová,
tel.: 724 002 921
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Kam kráčí KLÍČ
kolem místních periodik sice je přiÚ
nášet zprávy o dění na radnici
a v obci, ale přitom by měl mít i podobu pokud možno čtivého časopisu,
protože pouhý zpravodaj, naplněný
suchými úředními informacemi, by byl
pro čtenáře nezajímavý. Je to úkol na
hranici řešitelnosti. Uspokojit všechny
čtenáře, a ještě přinést množství zpráv
z kategorie úředních, což nebývají texty
aspirující na literární cenu, je v konkurenci stále rostoucího počtu tiskovin,
oslovujících i ty nejužší skupiny čtenářů, úkol téměř nadlidský.
Zpravodaj Klíč prošel za třináct let
své existence logickým vývojem. Bojoval o svou tvář, zda má být pouze
a výhradně distributorem úředních

informací, či zpravodajem v časopisecké, a pro čtenáře tudíž zajímavé ambaláži, a také o svou náplň. Mnoho diskusí
se vedlo a vede i o kvalitě a druhu papíru, na nějž by se měl Klíč tisknout.
V současné době se Klíč nachází
v další etapě změn. Vyvolaly je připomínky čtenářů a souvisejí i s odchodem
šéfredaktorky do důchodu. Velmi dobrou čtenářskou odezvu má zařazení
zábavné stránky s křížovkou a rozšíření kaleidoskopu na dvě strany. Ale!
Jak už to tak bývá, ne všechny změny
přinášejí očekávaný efekt a sebelepší
úmysl nemusí dojít naplnění. I v letech
minulých měl Klíč své silnější a slabší
chvíle, i v letech minulých byl terčem
kritiky. Vedly se někdy až vzrušené dis-

IV. ročník
literární soutěže
O ZLATÝ KLÍČ
ěstská část Praha 11 a redakční rada
M
zpravodaje Klíč vyhlašují čtvrtý ročník
literární soutěže O zlatý klíč. Soutěž je určena obyvatelům a příznivcům Jižního Města
a vyhlašuje se v těchto věkových kategoriích:
do 14 let • 15-18 let • nad 18 let.

Téma: Jižní Město je domovem nejen lidí.
Obyvateli naší městské části nejsou jen lidé,
ale i čtyřnozí, opeření a jiní tvorové. Žijí
v našich domácnostech i ve volné přírodě.
Jak s nimi sdílíme domov jménem Jižní
Město?

Žánr: Fejeton, pohádka, povídka (i sci-fi)
či fantasy.
V každé kategorii budou vyhlášeni tři autoři nejlepších prací bez ohledu na žánr.
Podmínkou pro zařazení do soutěže je,
aby přihlášené literární dílo bylo původní,
dosud nepublikované, napsané čitelně, nejlépe na stroji nebo počítači, v rozsahu maximálně 3 stran strojopisu o formátu A 4, ve
3 kopiích.
Zásilka musí obsahovat jméno, adresu
bydliště, věk, případně telefonický kontakt,
u žáků a studentů i adresu školy.

Termín uzávěrky: 31. března 2006.
Své práce posílejte v zalepené obálce označené heslem „Soutěž O zlatý klíč – neotvírat“ na adresu: Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, případně
práce odevzdávejte přímo v podatelně
úřadu městské části na uvedené adrese.

kuse o kvalitě článků, respektive jejich
autorů, o množství fotografií té či oné
úřední osoby, o otištění či neotištění
toho nebo onoho příspěvku, o zařazení
nové rubriky apod. Říká se tomu přirozený vývoj a probíhá ve všech redakcích a vydavatelstvích.
Dobrou zprávou pro všechny je, že
vydavatel Klíče, tedy Rada městské část
Praha 11, redakce Klíče, jeho redakční
rada a v neposlední řadě i mediální
komise veškeré změny i ohlasy na ně
velmi pečlivě sledují a kvalifikovaně na
ně reagují. A tak se mohou čtenáři
těšit, že kroky, chystané pro příští
měsíce, přinesou na stránky Klíče to,
co od něho většina z nich očekává, a že
Klíč kráčí správným směrem.
Jan Meixner,
člen redakční rady Klíče
a předseda mediální komiseRady
městské části Praha 11

Jihoměstská příroda
MILÍČOVSKÝ LES
a jihovýchodním okraji
Jižního Města přirozeN
ná krajina prostupuje přes
uměle navršené a celkem
pěkně osázené valy do sídliště a mění se v městskou
zeleň. Milíčovský les se
zachoval ve stavu téměř přirozeném.
Tato
bývalá
bažantnice patřila k Mílíčovskému dvoru a byla udržovaná jako obora. Roku
1988 byla vyhlášena chráněným územím. Je součástí
Průhonické plošiny, která leží níž než Pražská kotlina, v nadmořské výšce
asi 265 m n.m., a má odlišné geologické podloží. Na poměrně plochém terénu tak vznikly zamokřené plochy a mokřadla s porosty různých druhů ostřic, kostřavy obrovské, svízele plazivého, řebříčku, olešníku kmínolistého,
bertrámu a prstnatce májového.
V severovýchodní části byly na Milíčovském potoce vybudovány čtyři
rybníky, Nový (Milíčovský), Kančík, Homolka a Vrah, a nově zbudována
retenční nádrž. Součástí chráněného území jsou i tři vlhké louky .
Celé chráněné území má rozlohu 93 ha a délku více než 1,5 km. Je to
území k ochraně přirozených lipových doubrav dubů zimních a letních,
v okolí rybníků a na mokřadlech olšin a střemchových jasenin. Jen místy
je charakter lesa porušen umělou výsadbou smrku, borovice a břízy.
Dříve zde byly rozsáhlé porosty hájové květeny, sasanky hajní, jaterníku podléšky a kruštíku širokolistého, značně však utrpěly, hlavně vysokou
návštěvností.
Milíčovský les je i cennou lokalitou ornitologickou. Kromě běžných
druhů ptáků tu hnízdí strakapoud prostřední, puštík a sýček obecný,
z dravců jestřáb. Vedle kosů a drozdů zde můžeme slyšet brávníky, budníčky a červenku.
Milíčovský les je oddechovým územím obyvatel Jižního Města a skutečně je tak hojně využíván. Je to ideální místo pro romantické procházky,
ale i pro houbaře, cyklisty, páníčky a jejich pejsky (i když ti by měli v přírodním parku chodit pouze na vodítku, protože jinak plaší zahnízděné
ptactvo na zemi a v blízkosti vody). Jsou tu rovněž jezdecké stezky a hřiště pro děti.
Eva Štampachová, foto: autor
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INFORMACE z Klubky
adešel čas, kdy je třeba vyhlásit další
ročníky výtvarných soutěží, které KD
N
Klubka již řadu let pro všechny šikovné
výtvarníky z mateřských, základních i středních škol připravuje. Je to neuvěřitelné, ale
obě naše soutěže mají již svou dlouholetou
tradici. Výtvarnou soutěž PRAŽULÁK
vyhlašujeme již po 13. Má ekologický pod-

text a jejím smyslem je každý rok se zamyslet nad využitím odpadků, které vyprodukují domácnosti.
Druhou soutěž, BALONSTORY, vyhlašujeme po 9. Ta se vztahuje ke kulturní akci,
která má také na Jižním Městě již tradici a
je spojena s přelety horkovzdušných balónů
nad naším sídlištěm.

KD Klubka vyhlašuje IX. ročník výtvarné soutěže

BALONSTORY 2006
Námět: Po stopách mistra Kamila Lhotáka
Pokuste se o kopii některého jeho obrazu s tématem létání a balónů!
Motto: POCTA KAMILU LHOTÁKOVI
Balónů kouzlo láká mé zraky zasněné,
obrázek od Lhotáka visí tu na stěně.
Mám rád perspektivu ptačí. Ke štěstí mi málo stačí…
Dušan Vančura
Inspirace: www.galerieonline.cz
Publikace L. H. Augustin: Kamil Lhoták
Formát: do rozměru A2
Technika: kresba tuší, pastelem, křídou /zafixovaná!/
Pokyny: exponáty opatřete štítkem se jménem, věkem, ZŠ, MŠ, třídou, uveďte kontaktní telefonní číslo; exponáty dopravte do
Klubky nejpozději do 1. 3. 2006; soutěžit mohou pouze jednotlivci; v těchto věkových kategoriích: 5 – 7 let, 8 – 11 let,
12 – 15 let, 16 a více let
První cenou pro výherce staršího 12-ti let
je letenka na vyhlídkový let balonem.
Výsledky soutěže vám sdělíme předem, vybrané exponáty budou
od 5. 4. do 16. 4. 2006 vystavené v malé galerii Chodovské tvrze.
Předání cen proběhne na vernisáži výstavy 4. 4. 2006 od 17.00 hod.
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šipková, č.t. 272 930 149, KD Klubka,
Květnového vítězství 2126, Praha 11, 149 00

IKEM – služby, spol. s r. o.
se sídlem Vídeňská 1958/9,
140 21 Praha 4 Krč
IČO : 48535591, DIČ : CZ48535591
Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 18994
IKEM – služby spol. s r.o. se sídlem Vídeňská
1958/9 Praha 4 – Krč, přijme do pracovního poměru strojníky topiče s platnými topičskými zkouškami, v rozsahu parní kotle 4. třídy na plynná paliva.
Jedná se o obsluhu a údržbu kotlů vyvíječů technické a čisté páry, včetně údržby chladu – YORK
+ TRANE. Požadujeme základní znalost práce na
PC a ochotu pracovat ve dvousměnném provozu.
Nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit na
tel. 603 280 185, příp. 261 362 261, p. Zoul.
Dále výše uvedená společnost přijme pracovníky
do střediska ostrahy. Požadujeme dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, možnost pracovat ve směnném provozu. Zájemci se mohou hlásit na tel.
603 572 782.

KD Klubka vyhlašuje XIII. ročník
výtvarné soutěže

Pražulák 2006
Milí výtvarníci, tentokrát budete potřebovat především
starý papír, k tomu pak pár kovových, plastových, textilních či skleněných „drobností“ na ozdoby.
Téma: Masky přírodních národů (Afrika, Austrálie…)
Inspirace: ve sbírkách Náprstkova muzea nebo na
www.nm.cz, etnografické oddělení – galerie. (Muzeum nabízí každý 1. pátek v měsíci
vstup zdarma.) Nebo na www.dogalerie.cz,
africké umění – sbírka Reinera Kriessla
Technika: kašírování papíru s libovolnými ozdobami
(kov, textil, sklo, plast)
Formát: trojrozměrné objekty
do velikosti maximálně 1 m x 1 m
Pokyny: exponáty označte štítkem se jménem, věkem,
ZŠ, MŠ, třídou, také uveďte kontaktní telefonní číslo; exponáty dopravte do Klubky nejpozději do 1. 3. 2006; soutěžit mohou
jednotlivci nebo maximálně tříčlenné kolektivy
v těchto věkových kategoriích: 5 – 7 let,
8 – 11 let, 12 – 15 let, 16 a více
Vybrané exponáty budou od 21. 3. do 2. 4. vystaveny v malé galerii Chodovské tvrze. Vernisáž výstavy
proběhne 21. 3. 2006 od 17.00 hod.

SVĚTÉLKA Kulturního centra Zahrada
esítky světélek ozářily v sobotu
26. listopadu krátce po setměD
ní okolí Kulturního centra Zahrada
a míhaly se po Jírovcově náměstí.
Chystal se lampionový průvod,
který připravili pracovníci kulturního centra v předvečer první adventní neděle. Některé děti si lampiony
vyrobily ve zdejším Tvůrčím a hravém dopoledni, jiné si je přinesly
hotové, ale všechny měly z rozsvícených různobarevných lucerniček
stejnou radost. Ale to se již průvod,
vedený Koníkem Hopíkem, vydal
na cestu. První děti již byly v nedohlednu, a před Zahradou se stále přidávala další a další světélka. Před půl
šestou večerní se děti vrátily, zahřály se čajem, který zde byl ve velké varnici připraven, a netrpělivě očekávaly slíbený ohňostroj. Ještě před tímto
vyvrcholením večera jsme zapálili první svíčku na adventním věnci, potom
světla Kulturního centra Zahrada zhasla a na tmavé obloze se rozzářilo
tisíce barevných hvězdiček. Stejně rozzářené byly oči malých diváků,
a možná i jejich rodičů a prarodičů. Tak jsme všichni společně přivítali
předvánoční čas.
Jaroslav Kratochvíl, foto: Dana Foučková
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ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
tentokrát zcela „Rozvrkočení“ s písní Jaroslava Ježka a W+V
veme všechny fanoušky Ondřeje maturgii, bude nabita mimohudebními hudebník a první trumpetista SalzburgZ
Havelky & his Melody Makers, kteří akcemi a situačními gagy sólistů i členů ského big-bandu. Mimo jiné zasedl také
vystoupí tentokrát zcela „Rozvrkočení“ orchestru, tancem a stepem.
v žesťové sekci velkého swingbandu,
s písní Jaroslava Ježka a W+V, do Kulturního domu Opatov dne 26. 1. 2006 ve
20.00 hod. Melody Makers, jejichž koncertní show bude věnována tvorbě Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jan
Wericha, zahrají skladby, které mají lidem
stále co říci a nepřestaly je bavit. Jejich
nadčasové kvality nejsou lahůdkou jen
pro odborníky, ale svým vtipem, nápaditostí a hlavně neodolatelným humorem
oslovují nejširší publikum. Musíme ale
zdůraznit, že pietní přístup k interpretaci
hudby staré sedmdesát let neznamená, že
koncert bude nudně školometskou,
hudebně vědnou přednáškou. Pravý opak
je pro Melody Makers typický. Koncertní
show bude mít opět pestrou hudební dra-

Určitě se něco pořádného semele, protože krom Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers vystoupí velmi atraktivní
hosté: skvělá swingující zpěvačka Věra
Gondolánová, která, jak už tomu u nás
přečasto bývá, má možná větší renomé
v Evropě než doma.Popularitu si získala
především ve Francii, a to svou interpretací swingu a romského folkloru. Za
všechny její úspěchy hovoří fakt, že zpívala i v pařížské Olympii. Dalšími hosty
budou Wings, stále populárnější stepařské
trio, které se svými výkony bezesporu
dostalo na mezinárodní úroveň. Mezi
instrumentálními sólisty orchestru se
zaskví slovenský trumpetista Juraj Bartoš,
v evropském měřítku velmi vyhledávaný

který doprovázel Robieho Williamse.
Dvě třetiny titulů V+W+J v programu
doplní jazzové a swingové kusy americké
provenience, autorů, jichž si Ježek velmi
cenil a jimiž byl nejvíce inspirován, mimo
jiné Duka Ellingtona a George Gershwina. Hudbu, zpěv, tanec, step a situační
gagy spojí průvodní slovo, připomínající
epizody a zajímavosti ze života nezapomenutelné autorské trojice.
A nejlépe oslavíme tyto legendy naší
kultury tím, když uděláme vše proto, „aby
byla sranda“, jak s oblibou definovali účel
svého celoživotního úsilí právě pánové
Voskovec+Werich.
Přijďte, bude nám ctí a potěšením.
Ludmila Řeháková

Co bylo, co bude v KC ZAHRADA
ulturní centrum Zahrada nejmodernějK
ší kulturní zařízení naší městské části
vloni završilo třetí rok své činnosti. Na programu Zahrady lze každý měsíc nalézt přes
třicet pořadů, rozdělených až v deseti
základních kategoriích. Na své si mohou
přijít diváci všech věkových skupin.
Která představení patřila v minulém
roce k nejúspěšnějším? Hudebně se Zahrada profiluje převážně na poli folkové muziky. Z koncertů patřilo k nezapomenutelným vystoupení Roberta Křesťana
s Druhou trávou či Jury Pavlici a (nejen)
folklórního Hradišťanu. Na svůj první ročník velmi úspěšně navázal malý svátek bluegrassové hudby – hudební maraton
Bluegrass Garden. Velký sál rozezněli také
František Nedvěd, Pavlína Jíšová či soubory Nezmaři a Kamelot. Mezi komorními
pořady Setkáváaní, uváděnými v Malém
sále, vynikal cyklus autorských čtení Podzim s literaturou v Zahradě, který za přispění MČ Praha 11 představil Petra Šabacha
i nové texty v podání Miloše Hubáčka,
Jáchyma Topola či Haliny Pawlowské.
V roce 2005 se na prkna Zahrady vrátilo
profesionální divadlo v podobě Studia
Láďa Ladislava Smoljaka. To zde bude mít
od ledna 2006 svou stálou domovskou
scénu. Nadšení diváků provázelo představení Divadla Járy Cimrmana, které dalo
ochutnat svou Švestku v rámci přehlídky
profesionálních souborů Zimní divadelní
Zahrada. Zcela novými typy pořadů jsou
pak zábavné podvečery Host v Zahradě
a Film s hostem, zaměřené na mediálně
známé osobnosti ze světa filmu či hudby.
V Zahradě tak byla „pohoštěna“ Naďa
Konvalinková, Yvonne Přenosilová či Jan
Hřebejk. Z programů určených dětem ze
škol a školek byl značný zájem o interaktivní pořady spojené s výukou angličtiny.
Klasickým zastaveníčkem mnoha mladých

rodin jsou víkendová představení pro
nejmenší. Po velmi úspěšných pohádkách
Květy Fialové a Divadélka U Panáků se
Zahrada od nového roku stává domovskou
scénou i pro tento soubor. S kladným ohlasem se setkalo zavedené číslování míst na
Velkém sále, a také prodej a rezervace vstupenek přes počítačový systém. I pro rok
2006 připravuje nejmladší kulturní zařízení Jižního Města obvyklou nabídku pořadů,
kurzů a akcí. Z připravovaných koncertů se
můžete těšit např. na bujarý Fleret či naopak na komorní recitál Pavly Marianové ze
skupiny Klíč. Skupina Strašlivá podívaná
se představí v dalším kole cyklu Ozvěny
Zahrady, který je pořádán ve spolupráci
s magazínem Folk&Country. Novinkou
připravenou s dalšími silnými partnery
budou také přehlídky: březnový POPAD –
Pražská oblastní přehlídka amatérských
divadel a dubnová Zahrada písní – soutěž
dětských pěveckých sborů. Na duben se
rovněž připravuje představení Malý říjen ve
slavnostní premiéře Studia Láďa. Občanské
sdružení Zdraví-život bude i nadále působit na nejmenší žáčky svými dopravně
výchovnými pořady Pohádkový semafor.
V rámci Národního programu počítačové
gramotnosti, který vzniká za podpory
Ministerstva informatiky České republiky,
nabízí Zahrada ve své nové počítačové
učebně dotované kurzy určené i naprostým
začátečníkům. Doplňková služba – přístup
na internet - od ledna zlevňuje na 0,80 Kč/
min, nově je zde pak možnost kvalitního
barevného tisku z PC. Aktuální kulturní
program naleznete v letácích, časopise Klíč,
na i na . Kulturní centrum Zahrada děkuje všem divákům za jejich přízeň v minulém
roce a těší se na další příjemná shledání
v roce 2006. Je z čeho vybírat, a tak věříme,
že se sem budete rádi vracet.
Tomáš Rulf, KC Zahrada

GALERIE
Chodovské tvrze

d 11. 1. do 12. 2. 2006 bude
mít velká galerie Chodovské
O
tvrze tu čest již podruhé představit veřejnosti naši přední herečku,
a také malířku paní Blanku Bohdanovou. Výstava jejích obrazů se
tentokráte bude jmenovat Podoby duše. Velice si vážíme, když se
k nám umělci vracejí jako
k osvědčené instituci.
V roce 2005 se autorka dožila
významného životního jubilea,
které se nám nepodařilo oslavit
společně, a tak se to letos pokusíme měsíc před narozeninami
paní Bohdanové částečně napravit. Milovníci umění mohou spatřit průřez autorčinou malířskou
tvorbou za poslední tři roky.
Dovoluji si všechny obdivovatele této kultivované a vzdělané
dámy pozvat na hodokvas ducha
a intimní spirituality prostřednictvím barevné imaginace.Výstava
bude kromě pondělí otevřena
denně od 13 do 19 hodin.Těšíme
se na vaši návštěvu.
Ak. soch. Milan Martiník,
kurátor galerie
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ZIMNÍ BEACHLIGA
ABV na Pankráci
o úspěchu loňské premiéry halových beachoP
vých soutěží se další ročník Zimní beachligy
nese ve znamení hlubší spolupráce s Asociací

DĚTI DĚTEM a Ledová Praha
rázdniny, i tak krátké jako pololetní, se dají strávit mnoha různými způsoby. Vždy je však nejlepší najít si hodnotný program. ZajíP
mavou nabídkou v tomto směru je benefiční koncert Děti dětem, který
se bude konat 4. února 2006 v Kongresovém centru Praha. Také
bychom vás rádi pozvali ve dnech 3. – 5. února na 6. ročník akce
Ledová Praha. Obě tyto tradiční akce každoročně pořádá Pionýr
a Nadace Dětem 3. tisíciletí.
Koncert Děti dětem je vyvrcholením Pionýrského sedmikvítku
otevřené kulturně-umělecké soutěže sdružení Pionýr, jíž se každoročně účastní kolem 10 000 dětí. Ze sedmi kulturních oblastí (hudba,
divadlo, tanec, Dětská porta, Pro-Rock, rukodělná činnost a výtvarné
práce a Clona) si může vybrat opravdu každý. Přibližně 150 nejúspěšnějších soutěžících z celé republiky má potom příležitost vystoupit
a předvést své umění ve velmi prestižním prostředí. Večerem bude tentokrát provázet Šárka Kubelková, další účinkující hosté jsou zatím
překvapením.
Na akci Ledová Praha navštívíme s dětmi známá a významná
místa, která souvisejí s minulostí i současností Prahy. Mohou se těšit
na návštěvu Národního muzea, Pražského hradu, Židovského muzea,
Petřínské rozhledny, Botanické zahrady UK, Žižkovské věže atd.
Účastníci Ledové Prahy mají také volný vstup na republikové finále
Dětské porty, které je součástí Pionýrského sedmikvítku. Další informace najdete na internetové adrese: www.detidetem.zde.cz
a www.ledovapraha.zde.cz.
Irena Černá

beachvolejbalu ČR. Soutěž se bude hrát na čtyřech
krytých kurtech Beachklubu Praha Pankrác a skládá se ze čtyř na sebe úrovní navazujících turnajů
mužských, ženských a smíšených dvojic. Speciální
soutěž je letos připravena taktéž pro juniorské
dvojice.
V březnu 2006 se na týchž kurtech odehraje
druhý ročník halového mistrovství ČR. Ve hře nově
bude titul halových mistrů republiky v soutěži smíšených dvojic. Kalendáře všech akcí, přihlášení
a nasazení do turnajů jsou k dispozici na oficiálních
webových stránkách Zimní beachligy www.beachklub.cz a na stránkách ČVS www.volejbalcz.cz.
Michal Šíma, Zimní beachliga

Kalendář turnajů halové sezóny 2005/2006
Extraliga mixů – 3. turnaj
sobota 21. 1. 2006
Extraliga mužů a žen – 3. turnaj
neděle 29. 1. 2006
Extraliga mixů – 4. turnaj
sobota 18. 2. 2006
Extraliga mužů a žen – 4. turnaj
neděle 26. 2. 2006
Halové MČR mixů – hlavní soutěž
neděle 5. 3. 2006
Halové MČR žen – hlavní soutěž
neděle 12. 3. 2006
Halové MČR mužů – hlavní soutěž
neděle 19. 3. 2006
Extraliga mixů - 5. turnaj
sobota 1. 4. 2006
Extraliga mužů a žen – 5. turnaj
neděle 9. 4. 2006

JARNÍ SPORTOVNÍ PRÁZDNINY
SPORTOVNÍHO KLUBU ONTARIO V KRKONOŠÍCH
Akce je určena lyžařům i nelyžařům. Lyžovat budeme v areálu Mladé Buky
nebo Černý Důl, případně ve Špindlerově Mlýně. Do těchto středisek jezdí skibus zdarma ze zastávky u naší ubytovny.
Budeme chodit do tělocvičny hrát fotbal, florbal, košíková, laktos, na cvičnou horolezeckou stěnu, zahrajeme si squash, ricochet, badminton, bowling,
stolní tenis a vyzkoušíme spinning. Navštívíme bazén a saunu v ubytovně. Jet
mohou i ti, kdo vůbec nechtějí lyžovat, stačí jim dovádějí na svahu a sportovní
program.
Termín: 2. 2. (4. 2.) – 11. 2. 2006 (čtvrtek až sobota nebo sobota až sobota)
Cena: 2200 Kč (2000 Kč) V ceně je vše mimo jízdného na vleku!
Ubytování: ve školní ubytovně při ZŠ Mládežnická v Trutnově.
Více informací: Mirek Vogl, 605 527 836 http://ontario.hyperlink.cz

TJ JM CHODOV VÁS ZVE NA ZÁPASY
NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE MUŽŮ A ŽEN VE FLORBALE:
14. 1. 2006
14. 1. 2006
15. 1. 2006

Ženy »A«
Muži »A«
Ženy »A«

1. HFK Děkanka
1. SC SSK Vítkovice
FbŠ Bohemians KASA.CZ

16:00
19:00
15:45

JARNÍ PRÁZDNINY
5. 2.–11. 2. a 11. 2.–17. 2. 2006
Nabízíme pobyt v Krkonoších (Jánské lázně
a Horní Malá Úpa) pro děti ve věku 6 – 16 let
zpříjemněný lyžováním, hraním na sněhu
a angličtinou. Ubytování je ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, stravování probíhá 3x
denně, lyžování každý den (jeden den je nelyžařský) – vhodné pro naprosté začátečníky
i velmi zdatné lyžaře a snowboardisty, bezkonkurenční cena permanentky je 700,-Kč/
celý pobyt, sjezdovky u pensionu.
Výuka angličtiny probíhá cca 3 hodiny
denně pod vedením zkušených mladých učitelů, kteří u nás učí během školního roku
a táborů a škol v přírodě se zúčastňují pravidelně (s nimi bude Vaše děti angličtina skutečně bavit). Kromě zimních sportů a angličtiny
zde děti prožijí týden her a zábavy.
Více informací získáte na adrese:
Jazyková škola PERFECT,
Školská 26, Praha 1, tel. 296 236 102
www.jsperfect.cz
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KDYŽ RODIČE pomáhají rodičům...
obrovolnictví v rodinách není
D
v České republice velmi rozšířeno.
HoSt Home-Start zavádí do České
republiky svého druhu novou formu
práce dobrovolníků, zaměřenou na
podporu rodiny. Většina současných
sociálních a sociálně zdravotních služeb
pro rodinu se uskutečňuje mimo přirozené prostředí rodiny, v prostorách státních nebo nestátních institucí (poradny
pro rodinu a manželské vztahy, pedagogicko psychologické poradny, mateřská
centra atd.). Některé služby postupně
zavádějí i terénní programy, ve kterých
se péče a podpora poskytují přímo
v rodině formou návštěvy specializovaného pracovníka. Čistě podpůrná služba, která by zhodnocovala význam
přirozeného prostředí rodiny pro její
stabilizaci a rozvoj, u nás zatím chybí.
HoSt Home-Start navazuje na dlouholeté zahraniční zkušenosti v podpoře
rodin přímo v jejich přirozeném prostředí, a to prostřednictvím proškolených
dobrovolníků, kteří jsou sami rodiči
a mohou věnovat svůj čas a zkušenosti
rodinám, jež se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Práce dobrovolníka je
zaměřena na podporu rodiče nebo rodičů majících alespoň jedno dítě v předškolním věku, tedy dítě do šesti let, nebo
postižené dítě do osmi let věku. Tak
raný věk považujeme za klíčový pro
harmonický vývoj dítěte, pro formování
jeho osobnosti a schopnosti v budoucnu
vytvářet kvalitní mezilidské vztahy.

Proto chceme svou pomocí již v samém
zárodku omezit rozeznatelná rizika,
která by mohla děti ohrožovat.
Podmínkou působení v HoStu je, že
dobrovolníky se mohou stát pouze
osoby, které mají vlastní zkušenosti
s rodičovstvím. Oproti mladým dobrovolníkům-studentům přivádí HoSt
k dobrovolnictví osoby starší, svým způsobem zralejší, mající mnoho životních
zkušeností, které mohou v průběhu své
práce uplatnit a dále rozvíjet. Dobrovolníci HoStu jsou sami rodiče (nebo
osoby, jež mají zkušenosti s rodičovstvím a s výchovou dětí), kteří již překonali nebo překonávají různé fáze vývoje
rodiny, a dovedou tak nejlépe pochopit
situace, v nichž se naši klienti ocitají,
nebo se ocitnout mohou.
Práce rodiče-dobrovolníka směřující
k podpoře rodiče-klienta je založena na
principu přátelské pomoci, vytváří záze-

STOP násilí na dětech!
adace Naše dítě zahájila celonáN
rodní projekt STOP násilí na
dětech. Jeho cílem je upozornit veřejnost na formy psychického a fyzického týrání dětí, a především na
problematiku komerčního sexuálního
zneužívání dětí.
Nadace Naše dítě už více než jedenáct let pomáhá dětem, které se ocitly ve složité životní situaci. Do konce
roku 2004 nadace zaměřovala svou
práci na podporu celostátní Linky
bezpečí, Rodičovské linky a Linky
vzkaz domů. Do druhého desetiletí
své činnosti vstoupila nadace s cílem rozšířit spektrum své činnosti o další
formy pomoci. Je tu proto, aby chránila děti a pomáhala především těm z nich,
pro které není dětství nejradostnějším obdobím. Především dětem týraným,
zneužívaným, handicapovaným a dětem opuštěným.
V rámci kampaně STOP násilí na dětech Nadace Naše dítě zároveň vyhlásila Cenu dětského bezpečí – Zlaté srdce 2005, která je zasvěcena dílu prof.
PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. Každý může nominovat osobnosti a charitativní počiny společností, které významným způsobem pomohly či pomáhají
ohroženým dětem. Dne 23. listopadu 2005 zahájila činnost Linka právní
pomoci, kde budou moci rodiče a dospívající mládež bezplatně získat právní
radu renomovaných advokátů. Další informace o nadaci naleznete na jejích
internetových stránkách .
Nadace naše dítě

mí pro rodiče, jimž v přirozené sociální
síti chybí jistota, umožňuje jim získávat
stabilitu, důvěru ve své rodičovské
schopnosti, rozšiřovat okruh jejich
dovedností, posilovat jejich motivaci
pro zvládání nepříznivých životních
situací a začleňovat je do širší sociální
sítě.
Dobrovolníci HoStu napomáhají
překonávat důsledky různorodých situací – osamělost, odchod nebo úmrtí jednoho z rodičů, dlouhodobé zdravotní
postižení rodičů nebo dětí, akutní potřebu podpory, např. u poporodní deprese,
nedostatek zkušeností s rodičovstvím,
chodem rodiny a domácnosti (např.
u rodičů, kteří vyrostli v dětském domově), poskytují pomoc adoptivním rodičům v počátečním období sžívání se
s dítětem a návalu nových, neznámých
povinností a zodpovědností atd. Zároveň suplují nevyhovující nebo neexistující sociální vazby rodičů a napojují je
na další možnosti komunity, ve které
rodina žije, s cílem omezovat sociální
izolaci. HoSt Home-Start je součástí
velké „rodiny“ Home-Start International, která sdružuje dvacet organizací
(poboček) v řadě zemí – např. v Nizozemsku, Norsku, Maďarsku, Austrálii,
Rusku, Kanadě, USA, Keni, Srí Lance
a dalších. Zakladatelskou zemí je Velká
Británie, tuto formu podpory rodin rozvíjí od roku 1973 .
PhDr.Martina Zelená
a Mgr. Alžběta Klégrová

POZVÁNKA
Klubu vojenských
důchodců Prahy 11
ne 15. února 2006 ve 14.00 hodin
D
se uskuteční shromáždění vojenských důchodců Prahy 11 v Klubu
seniorů v Křejpského ulici 1503.
Vojenští důchodci a členové Klubu
vojenských důchodců Prahy 11 budou
seznámeni se sociálním zabezpečením Armády ČR a možnostmi zájmové činnosti v roce 2006. Dozvědí se
též o připravovaných zájezdech,
o kulturních a sportovních akcích
organizovaných Krajským vojenským
velitelstvím hl. m. Prahy v roce 2006.
V diskusi budou zodpovězeny případné otázky vojenských důchodců, kteří
se akcí Klubu vojenských důchodců
v Praze 11 dosud neúčastnili.
Vše nejlepší,
hlavně hodně zdraví a sil
v novém roce
přeje vedoucí KVD
plk. Ing. Jan Baše
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SEDMÉ NAROZENINY
Křesťanského centra Jižní Město
neděli 11. prosince 2005 oslavilo
V
Křesťanské centrum Jižní Město
sedm let své existence. Na jeho počátku
v roce 1998 stál sen několika nadšenců
z místní římskokatolické farnosti naplnit
budovu někdejší mateřské školky v Modletické ulici zajímavými aktivitami pro
všechny obyvatele Jižního Města. Za
těch sedm let k nám našimi pěti vchody
vešlo přibližně čtvrt milionu návštěvníků. Někteří chodí pravidelně, jiní tu
a tam, na koncert, divadlo nebo třeba na
balonkovou oslavu Dne dětí. Myslím, že
moto tohoto školního roku, „Pro každého něco“, není přehnané. V současné
době si u nás na ploše téměř dvanácti set
čtverečních metrů vybere opravdu
každý.
Pro matky s miminky tu funguje
Mateřské centrum Domeček pražské
pobočky
mezinárodní
organizace
YMCA. Ženy na mateřské dovolené
nemusejí tedy trávit dopoledne samy
doma, ale mohou si přijít popovídat
s jinými maminkami, vyměnit si zkušenosti a sníst společně připravený oběd.
Pro školáky od 6 do 13 let je každý den
odpoledne otevřen dětský nízkoprahový
klub DIXIE občanského sdružení Kamínek, kam si mohou přijít pohrát, zasoutěžit nebo zasportovat zdarma a bez
přihlašování. Starší děti a teenageři do
18 let mohou navštívit nízkoprahový
klub pro mládež Ymkárium, zahrát si tu
stolní fotbálek, šipky nebo navštívit nealkoholický bárek Strojovna.
„Nízké prahy“ proto, aby mohl přijít
kdokoliv, kdo si nemůže dovolit nebo
nechce trávit volný čas organizovaně.
V místní zkušebně se střídá patnáct
hudebních skupin. Pro malé i větší sportovce je tu Křesťanský sportovní klub.
Děti i odrostlejší se mohou v Soukromé
umělecké škole Altera Pars přihlásit do
kurzů kytary, flétny, klavíru nebo keramiky a dalších výtvarných technik. Kultuře slouží i Klub Na Dně, kde se konají
koncerty začínajících i známých kapel
všech žánrů, literární večery, amatérské
i profesionální divadelní produkce. Mládež a dospělí mohou využít služeb bezplatné poradny Rada a pomoc, v rámci
níž se poskytují právní rady a terapeutické konzultace určené těm, kdo mají nějaké problémy a chtějí je řešit. Vedle
konzultací fungují v rámci tohoto pro-

TJ SOKOL HÁJE

jektu různé řemeslné dílny, pořádají se
tematické víkendy a připravuje se skupinová terapie. V Křesťanském centru
samozřejmě nezapomínáme ani na starší spoluobčany, každý měsíc pro ně Sdružení křesťanských seniorů pořádá
zajímavé přednášky a další akce. Pro
dlouhodobě nemocné a jejich rodiny je
tu program domácí péče Farní charity
Chodov, jejíž akční rádius sahá daleko za
hranice naší městské části. Charita se
navíc stará o vězně nebo třeba o různě
znevýhodněné ženy. Na naší adrese
najdete také generální sekretářku Asociace poskytovatelů hospicové paliativní
péče. V neposlední řadě slouží naše centrum bohoslužbám tří církví. Každý týden
se zde k modlitbě schází přes dvě stě
věřících Římskokatolické církve, Křesťanského společenství a Mezinárodní letniční církve. Celoročně tu probíhá výuka
náboženství pro školní děti, sezonně se
tu konají různé kurzy o křesťanství. Křes-

ťanské centrum má totiž být také místem
duchovního občerstvení.
Mnozí z vás jistě zavítali na některou
z našich tradičních akcí: oslavu Dne
matek, balonkovou oslavu Dne dětí nebo
třeba umělecko-řemeslná odpoledne připomínající lidové zvyky – předvánoční
Pastýřové, vstávejte! či velikonočního
Chodovského beránka. Bohatý program
Křesťanského centra připravuje celkem
jedenáct občanských sdružení, jejichž
čtyřiceti dobrovolníkům i profesionálním pracovníkům patří dík za to, že je
v Modletické tak živo. Přijďte se přesvědčit!
Další informace a aktuální program
najdete na našich internetových stránkách www.kcjm.duch.cz, e-mailu: krestanske@centrum.cz nebo na telefonu
736 469 284. Na setkání s vámi, čtenáři
Klíče, na některé z akcí Křesťanského
centra se těší
Filip Malý, ředitel

V současné době působí ve školní tělocvičně ZŠ Ke Kateřinkám, kde máte možnost navštěvovat tyto oddíly:
oddíl předškolních dětí (věk 3 – 6 let) – v úterý od 17.00 do 18.00 hodin cvičíme na nářadí, hrajeme hry a soutěžíme
■ oddíl mladšího žactva – v úterý od 18.00 do 19.00 hodin cvičíme na nářadí a ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hodin hrajeme
florbal, věnujeme se míčovým hrám a soutěžím
Budeme se na Vás těšit.
■
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ROZHOVOR se známou osobností
Naďa Konvalinková
■

Dnes jsme vás potkali v Kulturním
centru Zahrada, kde jste vystupovala
v pořadu Host v Zahradě. Kdy vás tu
opět uvidíme?
Bude to velice brzy a moc se na to
těším. Je tu příjemné prostředí a publikum vždy úžasné. Znovu zde budu
vystupovat 30. listopadu v představení
Antonína Procházky S tvojí dcerou
ne!, v rámci festivalu Zimní divadelní
Zahrada. Kromě mne v něm diváci
uvidí Petra Nárožného, Lucii Juřičkovou, Martina Zahálku, Mariku Procházkovou a další výborné herce.
V tomto představení hraje také má
dcera Karolína. Komedii S tvojí dcerou
ne! hrajeme velice rádi, a pokud ji
nestihnete v Kulturním centru Zahrada, můžete ji vidět v Branickém divadle. V tomtéž divadle hraji také
v představení Štika k obědu s Květou
Fialovou, Libuší Švormovou, Václavem Postráneckým a jsem ráda, že i po
devíti letech je toto představení stále
žádané.

■

V kterých divadelních představeních
ještě vystupujete, kde vás mohou naši
čtenáři vidět?
Jednak v divadle ABC v představení Oscara Wilda Jak je důležité míti
Filipa a dále v divadle Bez zábradlí ve
hře Tři muži na špatné adrese, kde
hraji s Karlem Heřmánkem, Zdeňkem
Žákem a Bobem Kleplem. Navíc hostuji např. v divadle U Hasičů ve hře
Turecká kavárna, kde se mnou hrají
kolegové Václav Vydra, Matěj Hádek
a Jana Boušková.

■

Já na vás vím, že kromě své herecké
kariéry se zabýváte také zpěvem.

Chystáte pro nás nějaké hudební
překvapení?
Hudební překvapení chystám, připravil je pro mne Jaromír Klempíř
a Oldřich Dudek, a připraveno už je
delší dobu. Ovšem vydání CD není
jednoduché a je i finančně náročné.
Zatím jsme, přiznám se, nehledali
sponzory, protože si myslím, že je
spousta důležitějších a zajímavějších
věcí, které potřebují finanční podporu.
Čekám tedy, až si našetřím dostatek
peněž a budu si moci CD „sponzorovat“ sama. Je potřeba zaplatit studio,
muzikanty, a ráda bych, aby zbylo něco
i na reklamu.

■

Blíží se nám pomalu nový rok, dáte si
nějaké předsevzetí? A prozradíte nám
je?
Jelikož se znám, tak si předsevzetí
raději nedávám. Vím, jak je to s mou
vůlí, takže bych je nejspíš ani nedodržela. Ale možná bych si mohla dát
předsevzetí, aby má vůle byla příště
pevnější.

■

Nakonec bych si dovolila svou
oblíbenou otázku: Kdybyste měla
kouzelnou hůlku a mohla změnit cokoli
na světě – co by to bylo?
Vymazala bych ze světa závist,
nenávist a chamtivost.
Jana Jelínková, foto: autor
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Končí rok 2005, uzavíráme tím třináctý ročník zpravodaje Klíč.V tajence této křížovky naleznete naše přání do nového roku, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů (tajenka křížovky). Doufáme, že jste s naší prací spokojeni a těšíme se na vaše náměty a připomínky.

SOUTĚŽ
„Poznáváme Prahu 11“
aneb umění
Jižního Města

M

noho úžasných míst,
kulturních památek
a architektonických krás
Prahy 11 se ukrývá mezi
paneláky. Na vás bude
takové místo nebo památku
na fotografii poznat a napsat
nám kde ji můžeme najít
nebo jak se jmenuje. Při
procházce po Jižním Městě
pak můžete jednoduše zjistit, kterou sochu, budovu
nebo hřiště jsme vám ukázali. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce a ten
od nás obdrží věcnou cenu,
např. CD, knihu nebo tričko.

Kde v Praze 11 lze nalézt
tuto keramickou skulpturu?
Své odpovědi můžete zasílat na adresu:
Úřad MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
nebo je odevzdat v informačních kancelářích Prahy 11
do 15. 1. 2006 na obálku napište heslo „Klíč“.

VAŘÍME...
Kotlety po Švýcarsku
s Blankou Janečkovou, DPS Šalounova

V

tomto čísle jsme pro vás opět připravili recept z kuchařky Babiččiny recepty nejen pro dědečky – vydané pod
záštitou městské části Praha 11.
Co potřebujeme:
Kotlety bez kosti či vepřový nebo kuřecí řízen, sůl, bílý pepř,
kari koření, máslo, pažitku, teplou vodu, mléko,měkký sýr a jako
přílohu podáváme rýži.
Příprava:
Maso naklepeme, osolíme, opepříme a po obou stranách potřeme
kari kořením. Dáme ho na horkou pánev a po obou stranách opečeme nasucho, pak na maso položíme malý kousek másla. Když se
máslo rozpustí, podlijeme maso teplou vodou a dusíme doměkka.
Po změknutí maso vyndáme z pánve a položíme na teplý talíř a přikryjeme. V pánvi uděláme omáčku (teplá voda, trochu mléka,
měkký sýr, rozvaříme). Nakonec přidáme rozsekanou pažitku
a vložíme maso. Omáčka má být žlutá a v ní zelená pažitka.

Dům pro seniory Šalounova vám přeje
hezký Nový rok a dobrou chuť

Řešení křížovky z minulého čísla: krásné prožití... ...vánoční pohody
Správné řešení soutěže z minulého čísla: Viz str. 19

KULTURNÍ PŘEHLED
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ZDENĚK SVĚRÁK
a Jára Cimrman ležící, spící
rvním, váženým a milým
hostem, kterého přivítáme
v roce 2006 ve volném cyklu
Film s hostem, host s filmem
v Kulturním centru Zahrada, je
pan Zdeněk Svěrák.
Absolvent Pedagogické fakulty, tedy původním povoláním
učitel, filmový a divadelní herec,
scénárista a spisovatel, textař.
Rozhlasový redaktor. Jeho Nealkoholická vinárna U pavouka
byl pořad, na který se nezapomíná. Spoluzakladatel Divadla Járy
Cimrmana, kde intelektuální humor spolu s prvky absurdity
a parodie použil v divadelních
hrách (Hospoda na mýtince, Dobytí severního pólu aj.), ve spolupráci s Ladislavem Smoljakem. Na tuto cimrmanovskou
notu navazují na základě jeho
scénářů filmy režírované také
Ladislavem Smoljakem (Jára
Cimrman ležící, spící v roce
1983, Rozpuštěný a vypuštěný
a Nejistá sezóna v letech 1984
a 1987). Ale již v letech předchozích, tak jako i v následujících, byla podle námětů i scénářů Zdeňka Svěráka natočena celá
řada filmů. Významní režiséři,
Jiří Menzel, Oldřich Lipský,
Zdeněk Podskalský a další, se
podíleli na jejich realizaci. A tak
jmenujme filmy Jáchyme, hoď
ho do stroje, Na samotě u lesa,
Marečku, podejte mi pero, Kulový blesk, Vrchní, prchni a jiné.
Mimořádný úspěch přichází se
snímky Vesničko má, středisková ( režie Jiří Menzel, 1985)
a Obecná škola v režii syna Jana

P

Svěráka (1991), jsou nominovány na Oskara. Toho potom získá
další společný snímek otce a syna, Kolja (1996). V celé dlouhé
řadě filmů vytvořil herec Zdeněk
Svěrák nezapomenutelné role
(Jako jed, 1985 režie Vít Olmer,
výše jmenovaný Kolja i Obecná
škola…).
Spolu s Jaroslavem Uhlířem
tvoří Zdeněk Svěrák skladatelsko-textařskou dvojici a píší písničky pro děti.
S pomocí Zdeňka Svěráka
otevřelo občanské sdružení Svaz

paraplegiků v roce 2001 Centrum Paraple, které pomáhá lidem z celé republiky po poranění míchy.
Není snadné obsáhnout činnost Zdeňka Svěráka v nedlouhém článku, který je pozvánkou
na pořad v Kulturním centru Zahrada. Je ale možné mu popřát
do roku 2006 všechno dobré. Je
možné panu Svěrákovi popřát
všechno dobré v sobotu 28. ledna v 17.00 hodin v Kulturním
centru Zahrada.
Jaroslav Kratochvíl
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Chodovská
vodní tvrz
149 00 Praha 11, Ledvinova 9
tel./fax: 267 914 831
(úterý–neděle 13.00–19.00 hod.)
www.chodovskatvrz.cz
E-mail: info@chodovskatvrz.cz

PROGRAMY V LEDNU 2006:
Koncerty
(od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
středa ❑ 11. ❑ 19.00
Pocta Edith Piaf. Účinkují: Marta Balejová,
Libuše Švormová, klavírní doprovod Jiří
Hošek. Pořad u příležitosti nedávných nedožitých devadesátin nejslavnější francouzské šansoniérky.
čtvrtek ❑ 12. ❑ 19.00
Quartetto Telemann. V. Petr – flétna,
P. Houdek – violoncello, D. Holý – kytara,
loutna, D. Prosek – hoboj, anglický roh. Na
programu: G. P. Telemann, J. Benda, A. Vivaldi, A. Dvořák a další autoři.
úterý ❑ 17. ❑ 19.00
Jaroslav Svěcený – housle, Kryštof Marek
– klavír. Novoroční koncert bude lahůdkou
pro vyznavače multižánrových skladatelů.
Zazní hudba G. Gershwina, L. Bernsteina,
J. Williamse, Ch. Corey a mnoha dalších
autorů.
čtvrtek ❑ 19. ❑ 19.00
Bena Havlů – pětiřadý xylofon v pořadu
Exotika v říši tónů. Průvodní slovo dirigent
R. Rod. Skladby inspirované etnickou hudbou z Japonska, Thajska, Brazílie, Bolivie,
Nového Zélandu, Chile a Peru autorů P. de
Sarasate, I. Stravinského, T. Mayuzumiho,
R. Roda, O. Lacerdy a dalších.
sobota ❑ 21. ❑ 19.00
Koncert posluchačů klavírní třídy prof. Larisy Klinderové. V programu zazní skladby
L. van Beethovena, F. Chopina, E. Griega,
S. Rachmaninova, J. Brahmse, B. Smetany a dalších autorů.
úterý ❑ 24. ❑ 19.00
Jiří Stivín v pořadu Sám se svým stínem.
Vystoupení známého multiinstrumentalisty
a skladatele.
pondělí ❑ 30. ❑ 19.00
Šansonové setkání. Rudolf Pellar, Milan
Jíra, Jan Petránek, v alternaci Marta Balejová nebo Filip Sychra a host pořadu.
Z cyklu představení sdružení „Šanson, věc
veřejná“.

Galerie Chodovské
vodní tvrze
POZVÁNKY NA VÝSTAVU
VELKÁ GALERIE (V 1. PATŘE):
Adolf Born – grafika.
Od 1. 12. 2005 do 8. 1. 2006
Blanka Bohdanová – obrazy, grafiky.
Od 11. 1. do 12. 2. 2006

LEDEN

2006

Místní
lidová
knihovna
V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

Provozní doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

13.00–18.00 hod.
8.00–13.00 hod.
9.00–18.00 hod.
12.00–17.00 hod.
Informace:
paní Eva Buzková, tel. 272 937 431

MALÁ GALERIE (V PŘÍZEMÍ):
Gustav Fifka – keramika.
Od 7. 12. 2005 do 8. 1. 2006
Věra Mejtová – scénografie.
Od 11. 1. do 12. 2. 2006
Stálý prodej grafiky
(O. Kulhánek, K. Demel, O. Janeček).

Srdečně zve a těší se na vaši
návštěvu ak. soch. Milan Martiník,
kurátor galerie, tel./fax: 272 934 167
Galerie je otevřena denně mimo
pondělí od 13.00 do 19.00 hod.
Otvírací doba galerie
o vánočních svátcích:
Zavřeno 24. 12. a 31. 12. 2005,
jinak otevřeno denně kromě
pondělí.
Restaurace – kavárna je otevřena
denně od 11.00 do 23.00 hodin.
Pohádky
(vždy v neděli v 15.00 hod.)
neděle ❑ 8. ❑ 15.00
Čertova kvítka – hraná pohádka – Válkovo
kočovné divadlo
neděle ❑ 15. ❑ 15.00
Malované písničky – hraná pohádka – Divadlo Radomíry Sedláčkové – Mladá Boleslav
neděle ❑ 22. ❑ 15.00
Kocourek Modroočko – hraná pohádka –
Pohybové divadlo 22 Praha
neděle ❑ 29. ❑ 15.00
Našel se medvěd – hraná pohádka – Pohybové divadlo 22 Praha

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

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

PROGRAMY V LEDNU 2006:
Koncerty:
středa ❑ 11. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert
čtvrtek ❑ 12. ❑ 20.00
Švihadlo. Reegae, rock, dance hall
středa ❑ 18. ❑ 20.00
Kamelot. Koncert
pátek ❑ 20. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles revival party
středa ❑ 25. ❑ 20.00
Asonance. Skotské a irské balady a písně
čtvrtek ❑ 26. ❑ 20.00
Ondřej Havelka a jeho MELODY
MAKERS. Tentokrát zcela „Rozvrkočení“
s písněmi Jaroslava Ježka a V + W
pátek ❑ 27. ❑ 20.00
Abba Works Revival. Rock koncert
sobota ❑ 28. ❑ 20.00
Maškarní ples. Hraje: Karyna band
úterý ❑ 31. ❑ 20.00
Steamboat Stompers. Dixieland k tanci
i poslechu
Ostatní pořady:
pátek ❑ 13. ❑ 19.00–01.00
Maturitní ples gymnázia ALTIS
sobota ❑ 14.
Farní ples

❑

20.00–02.00

sobota ❑ 21. ❑ 14.00–16.30
Dětský karneval MŠ Sulanského
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neděle ❑ 8., 15., 22. a 29. ❑ 15.00
Nedělní taneční odpoledne
s Velkým dechovým orchestrem Blažeje
Zemana
úterý ❑ 17. ❑ 14.30
Klub aktivního stáří. Stará láska nerezaví
– Richard Adam
KD OPATOV VÁS ZVE
NA TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES
v sobotu 28. ledna 2006 od 20.00 hodin
Hraje: Karyna band
Připravujeme na únor 2006:
sobota ❑ 18. ❑ 20.00
XI. reprezentační ples obyvatel Jižního
Města
KD Opatov pořádá:
❑

KURZY NĚMČINY pro začátečníky i pokročilé. Též možnost doučování školní látky. Informace a přihlášky v KD Opatov.

❑

KURZY KYTARY pro začátečníky i pokročilé, a to ve všech žánrech: klasika,
rock, pop, C&W, folk, blues, jazz pod vedením zkušeného lektora M. Benýška. Zájemci se mohou hlásit u lektora na tel.:
272 911 114 nebo v KD Opatov

❑

Dále přijímáme přihlášky do
TANEČNÍCH KURZŮ na sezónu
2006/2007. Výuka standardních a latinsko–amerických tanců pod vedením Heleny Brožovské s partnerem probíhá vždy
v pondělí od 18.30 pro mládež a od 20.30
pro dospělé.

Zakouřilova 955, 149 00 P 11-Chodov
tel. 272 950 557
www.cestykesvetlu. cz
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Unikátní umělecký interiér Zdeňka Hajného s obrazy a světelnými objekty z krystalů, který působením hudby a měnícího se
osvětlení nabízí prostředí jediné svého
druhu na světě. Součástí galerie je také
expozice výtvarných děl předních českých
výtvarníků: Z. Čechové, M. Eremiášové,
J. Š. Fialy, O. a M. Hudečkových,
J. Kristoforiho, J. Nálepy, J. Skřivánka,
J. Šerých, O. Zoubka a dalších.
Prodejní výstava děl výše jmenovaných
a hostujících umělců
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KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
V LEDNU 2006
středa ❑ 4. ❑ 19.00
Breviář vodnářského věku – Kvadratura
kruhu. Geometrie Pythagora a naše vnitřní svatyně. Přednáší Ing. Adolf Inneman,
PhD., autor stejnojmenného seriálu v časopisu Dotek.
čtvrtek ❑ 5. ❑ 19.00
Duchovní reflexe o pouti po Svaté zemi
IV. Porozumět smyslu dávných velkých
událostí usnadní odhalit smysl dneška.
Přednáší doc. PhDr. Miluše Kubíčková,
CSc.
neděle ❑ 8. ❑ 19.00
Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry. Mj.
zhudebněné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá
a slovem doprovází Richard Holický.
středa ❑ 11. ❑ 19.00
Sebezkoumání – metoda realizace svrchovaného poznání, kterou vyučoval Ramana Mahárši. Přednáší filozof, jogín, autor četných knih s duchovní tématikou
PhMr. Rudolf Skarnitzl.
čtvrtek ❑ 12. ❑ 19.00
Typologie vědění – Příroda nic neskrývá.
Naučte se číst lidskou povahu. O praxi
i teorii, historii i osobních zkušenostech
s využíváním prastaré a spolehlivé metody
zjišťování zastoupení povahových vlastností bytostí a mnohého jiného. Vazba na
buddhismus. Zkušenosti z Orientu. Přednáší Ing. Jiří Mihola, CSc.
středa ❑ 18. ❑ 19.00
Klinická smrt jako zdroj duchovního poznání. Volně navazuje na knihy mrtvých
celého světa, na unikátní případy z podzemních svatyň, v nichž byli adepti pro firmu nejvyššího zasvěcení uváděni do klinické smrti, aby pronikli tam, kam se jinak
nedá dostat. Přednáší Jaromír Kozák.
čtvrtek ❑ 19. ❑ 19.00
Magie drahokamů. Význam drahokamů
v astrologii, v lékařství, krystalová terapie,
měsíční kameny, symbolický a mystický
význam, výběr osobním drahokamů pro
amulety a další pohledy. Přednáší předseda esoterické společnosti A. R. X. a ředitel
Vyšehradské akademie neokybernetiky
Martin Drbohlav.

středa ❑ 25. ❑ 19.00
Modlitba srdce – modlitba Ježíšova. Cesta
k hlubokému vnitřnímu spojení s Bohem,
jak ji podrobně popisuje tradice pravoslavných mnichů. Přednáší Jan František Tichý, člen sekulárního františkánského řádu.
čtvrtek ❑ 26. ❑ 19.00
Duchovní materialismus – možnosti jeho
překonání. Myšlenky lamy Trungpy přenesené do české současnosti. Přednáší
ThDr. Odilo I. Štampach.
Během svátků 24., 25., 26., 27.
a 31. prosince 2005 a 1. ledna 2006
bude zavřeno.
Od října 2005 je prodloužena otvírací
doba galerie: středa až neděle
14.00 – 19.00 hod.
Křišťálová čajovna:
Od středy do neděle v 16.00 hod.
■ VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazová

fantazie – část II. Je tvořena unikátním spojením projekce obrazů Z. Hajného se snímky
z Hubbleova teleskopu. Kosmoobrazy vznikající tímto spojením jsou při každé projekci
vždy originální, divák má tak ojedinělou
možnost být svědkem zrodu nových a původních kosmovizí. ze záznamu doprovází T.
Fischerová a M. Moravec, hudba i zpěv Yoshié Ichige. Autor: Z. Hajný, režie: V. Poltikovič.
V sobotu a neděli v 17.30 hod.
■ PUTOVÁNÍ VESMÍREM – hudebně poe-

tická kompozice – část III. S projekcí mystických obrazů Z. Hajného a snímků z hlubin vesmíru. Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem. Ze záznamu provází J. Kováříček, studio KOVA Production Austrálie.
OTEVŘENO:
Galerie a prodejna:
středa až neděle 14.00 – 19.00 hod.
Křišťálová čajovna:
středa až neděle 14.00 – 21.00 hod.
Vstupné do galerie a čajovny 50 Kč, děti
a senioři 25 Kč, ZP, ZTP, ZTP-P zdarma.
Po 19.00 hod. (v době, kdy není pořad) je
VSTUP DO ČAJOVNY ZDARMA.
Vstupenky na pořady 30 Kč až 120 Kč
v předprodeji v pokladně galerie.
Změna programu vyhrazena.
Informace také na internetu:
www.cestykesvetlu.cz,
www.pozitivni-noviny.cz,
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
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jen o filmové komedii z roku 1983. Vstupné 80/40 Kč.
Film

Malenická 1784,
Praha 4, Jižní Město II
tel./fax: 271 910 246, 271 914 689
mobil: 775 242 314
e-mail: zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz

Internetová kavárna – celodenní provoz,
příjemné posezení ve dvoraně.
Internet 0,80 Kč/minuta, 40 Kč/hodina,
220 Kč/5 hodin, 400 Kč/10 hodin!
Pronájem prostor – víceúčelový sál, konferenční a přednáškové prostory, tělocvičny, učebny, ateliéry
Bohatá nabídka tanečních, výtvarných,
pohybových a jazykových kurzů
NOVINKA: možnost barevného tisku z internetu a zlevněný internet 0,80 Kč/min
NOVINKA: stálá divadelní scéna Studia
Láďa Ladislava Smoljaka a Divadélka
U Panáků v Kulturním centru Zahrada
LEDEN 2006
Koncerty
čtvrtek ❑ 19. ❑ 19.00
Wabi Daněk & Miloš Dvořáček: Pětatřicet
let na cestě – On the Road – písničkářský
recitál. Vstupné 140 Kč.
čtvrtek ❑ 26. ❑ 19.00
Robert Křesťan a Druhá tráva – přední česká „grassová“ skupina. Vstupné 190 Kč.
Divadlo
úterý ❑ 24. ❑ 20.00
Anatol Stern: Výrobce bomb aneb Útěk
srdce – představení D. S. Monde – příběh
osiřelého hrudního koše. Vstupné 60 Kč.
úterý ❑ 31. ❑ 19.00
Ladislav Smoljak: Fantom Realistického
divadla Zdeňka Nejedlého – Studio Láďa –
v hlavní roli: Ladislav Smoljak a Ivan Hlas.
Vstupné 130/65 Kč.
Host v Zahradě
pondělí ❑ 30. ❑ 19.00
Miluška Voborníková – večer plný povídání a hudby s prostorem pro dotazy publika
– uvádí Jiří Zbořil. Vstupné 70/35 Kč.
Film s hostem
sobota ❑ 28. ❑ 17.00
Host: Zdeněk Svěrák – Film Jára Cimrman
ležící, spící – se Zdeňkem Svěrákem ne-

úterý ❑ 3. ❑ 17.30 a 20.00
DOGORA – snímek P. Lacontea inspirovaný pobytem v Kambodži– Líbila se vám
BARAKA? DOGORA vás uchvátí! Francie,
2005. Vstupné 40 Kč.
pátek ❑ 6. a 20. ❑ 17.30 a 20.00
DOGORA – snímek P. Lacontea inspirovaný pobytem v Kambodži– Líbila se vám
BARAKA? DOGORA vás uchvátí! Francie,
2005. Vstupné 40 Kč.
Setkávání
středa ❑ 11. ❑ 18.30
Procházky historickou Prahou: Vyšehrad –
nad diapozitivy s průvodcem Milošem Eksteinem. Vstupné 30 Kč.
středa ❑ 18. ❑ 18.30
Elba, Korsika – ostrovy Napoleonovy, divoké, ale i plné něhy a vášně – cestopisné
promítání Milana Jány. Vstupné 30 Kč.
pondělí ❑ 23. ❑ 18.30
Bhaktijóga IV. – Poznání svého já vede
k vyrovnané mysli – otázky a odpovědi –
cyklus přednášek PhMr. Rudolfa Skarnitzl.
Vstupné 30 Kč.
čtvrtek ❑ 26. ❑ 15.00 a 18.30
Když rodič pomáhá rodiči… – beseda občanského sdružení HoSt. Vstupné 30 Kč.
pondělí ❑ 30. ❑ 18.30
O Indii – jak ji poznáváme – přednáška
s promítáním diapozitivů cestovatelů D. Jiráska a A. Polákové – O Indech, džinismu
i Ganze. Vstupné 30 Kč.
Pořady pro děti a mládež
úterý ❑ 3., 10., 17., 24., 31. ❑ 15.00–18.00
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských
kartičkách Magic, Pokémon, YU–GI–OH!,
LOTR a další. Vstupné 10 Kč.
sobota ❑ 7. ❑ 10.00–12.00
Dětská tvůrčí dílna: Zimní pohádka a ledové okénko – vede I. Němcová – pro děti
od 3 let – s sebou: výtvarné potřeby
a svačinku. Vstupné 35 Kč.
sobota ❑ 7. ❑ 15.00
Čert a Káča – Divadlo Divná Bára – činoherní pohádka s písničkami pro děti od 5
let. Vstupné 35 Kč.
sobota ❑ 14. ❑ 15.00
Chodské pohádky – Divadélko u Panáků
uvádí dvě chodské lidové pohádky v podání tří klaunů a spousty loutek, pro děti od
4 let. Vstupné 35 Kč.
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sobota ❑ 14. ❑ 17.00
Bábí a skřítkové – Divadélko u Panáků –
Květa Fialová a loutky – na motivy knih
V. Klimtové. Vstupné 35 Kč.
středa ❑ 18. ❑ 9.00, 10.30
Jak se plazi plazili – co všechno nevíte
o hadech a hadicích – Mgr. František Šusta z pražské ZOO. Vstupné 20 Kč.
čtvrtek ❑ 19. ❑ 9.00
Veselé taneční – Divadélko Andromeda –
pořad zábavy a relaxace –děti se veselou
formou naučí základy nejznámějších tanců. Vstupné 35 Kč.
čtvrtek ❑ 19. ❑ 14.00
O chytré kmotře lišce Divadélko Andromeda – činoherní představení. Vstupné 35 Kč.
sobota ❑ 21. ❑ 10.00–12.00
Dětská tvůrčí dílna: Dračí pohádka + výroba dráčka – vede I. Němcová – pro děti od
3 let – s sebou: výtvarné potřeby a svačinku. Vstupné 35 Kč.
sobota ❑ 21. ❑ 15.00
Bábí a skřítkové – Divadélko u Panáků –
Květa Fialová a loutky – na motivy knih
V. Klimtové. Vstupné 35 Kč.
neděle ❑ 22. ❑ 15.00
Cirkus U Panáků – Divadélko U Panáků –
komponované autorské představení s loutkami a písničkami Pavla Půty a Pavla Kočího. Vstupné 35 Kč.
úterý ❑ 24. ❑ 9.00
Pozor! Koza nekouří. Děkuji, nechci – pořad primární prevence závislosti pro I. stupeň základní školy, uvádí Daniel Dobiáš.
Vstupné 35 Kč.
sobota ❑ 28. ❑ 15.00
Pohádkový tulák Kašpárek – Divadélko
U Panáků – premiéra druhého dílu Chodských pohádek – klauni a loutky. Vstupné
35 Kč.
neděle ❑ 29. ❑ 15.00
Pohádkový tulák Kašpárek – Divadélko
U Panáků – premiéra druhého dílu Chodských pohádek – klauni a loutky. Vstupné
35 Kč.
úterý ❑ 31. ❑ 9.00
Kdy, když ne dnes… unikátní dokumentární film studentů FAMU o listopadových
dnech roku 1989, režie Petr Kotek. Vstupné 20 Kč.
Výstavy
galerie ❑ 6. 1. 2006 – 3. 2. 2006
Ladislav Roll: Obrazy
Vernisáž 5. 1. od 18.00 hod.
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malý sál ❑ 7. 1. 2006 –31. 1. 2006
Manu Coloma: Injured Bird – A Photostory
– výstava fotografií ve spolupráci se sdružením SUD – Svobodná Umělecká Dílna.
Vstupné volné.
dvorana ❑ 4. 1. – 31. 1. 2006
Radosti v životě Jižního Města – snímky
ze stejnojmenné fotografické soutěže.
Vstup volný.
Připravujeme:
❑ Zahrada písní – soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů České republiky.
Uzávěrka přihlášek 17. února 2006. Připraveno ve spolupráci s dětským sborem
Svítání – více na www.kczahrada.cz

Bezbariérový přístup:
Spojení:
Metro Chodov, Bus 136, 154, 197
– stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 177
– stanice U Kunratického lesa

Pobočka Opatov
Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759
e-mail: opatov@mlp.cz

VÝPŮJČNÍ DOBA:
Pondělí jen studovna
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00–19.00 hod.
9.00–19.00 hod.
9.00–19.00 hod.
9.00–19.00 hod.
9.00–19.00 hod.
9.00–15.00 hod.

nách. Akademická malířka Libuše Stratilová
o autorce píše: „Takových lidí, jakou je Eva
Růtová, je dnes už bohužel čím dál méně
a jestliže přece jen ještě jsou, svítá nám naděje, že s naším – čím dál více smutnějším
světem – to není až tak zlé …“ Od roku
1993 Eva Růtová uspořádala více jak čtyřicet samostatných výstav po celé České republice. Obrazy a grafiky jsou zastoupeny
v soukromých domácích i zahraničních
sbírkách. Lednové návštěvníky knihovny
přivítají grafiky autorky, která vlídně a poeticky vypráví o krajinách v nás i kolem nás.
Těšíme se na vás
Olga Kučerová
KNIHOVNA OPATOV NABÍZÍ
DĚTEM V LEDNU 2006:
Středa ❑ 11. ❑ 14.30–15.30
Ledové pohádky. Hlasité předčítání pohádek, říkadel a hádanek s babičkami
z Centra sociálních služeb a Klubu seniorů
Jižního Města. Tentokrát na ledové téma.
Středa ❑ 18. ❑ 15.00–17.00
Cesta za teplem. Lednové pohádky budou
studené, tak se musíme trochu ohřát v tvořivé dílně. Vyrábět budeme lodičku, která
se dá využít při cestě po mapě za teplem.
Lenka Hanzlíková, metodička
KNIHOVNA OPATOV PŘEJE VŠEM
OBČANŮM PRAHY 11 A BLÍZKÉHO
OKOLÍ KLIDNÝ VÁNOČNÍ ČAS
A MNOHO ŠTĚSTÍ V ROCE 2006

Pobočka jírovcovo nám.
Sídlo v budově ZŠ Campanus.
tel.: 271 913 593,
e-mail: jirovcov@mlp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Eva Růtová
(obrazy a grafika)
od 2. 1. do 28. 1. 2006
va Růtová – malířka, grafička a ilustrátorka, členka Unie výtvarných umělců
a sdružení výtvarníků ČR při AV ČR, žije
a tvoří ve svém ateliéru mimo hlavní město.
Harmonické obrazy a litografie většinou
teplých barev vypovídají o vzácném souznění autorky s krajinou a opomíjení soudobých tendencí ve výtvarném umění. Nemíní
šokovat ani děsit. Emotivní ráz vystavených
děl navozuje příjemný pocit zadumání
a hřejivé něhy probíhající v barevných vl-

E

VÝPŮJČNÍ DOBA:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

zavřeno
9–19 hod.
12–19 hod.
9–19 hod.
9–15 hod.

ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ
Vánoční výstava dětí MŠ Křejpského
6. 12. – 30. 12. 2005
Budova radnice ÚMČ Praha 11,
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8.00-17.30 hod.,
út, čt: 8.00-15.30, pátek: 8.00-14.00
Tel.: 267 902 323 – OŠK

Městská knihovna v Praze
Pobočka Jírovcovo nám.
budova ZŠ Campanus – samostatný
bezbariérový boční vchod
tel. 271 913 593
e-mail: jirovcovo@mlp.cz
Zveme vás na návštěvu
do naší knihovny a nabízíme vám besedy na různá témata:
▼ Úvodní seznamovací beseda
o automatizované knihovně
▼ Bajky
▼ Fantasy
▼ Kritický realismus ve světové literatuře
▼ Mýty a legendy
▼ Ondřej Sekora
▼ Poezie pro děti
▼ Pohádky
▼ Poslouchání o jaru
▼ Pověsti v dětské literatuře
▼ Vývoj písma
▼ Renesance a renesanční literatura
▼ Menšiny – poznávání kultur
▼ Sci-fi literatura
▼ Středověk a středověká literatura
▼ Světový romantismus
▼ Velikonoční zvyky
▼ Václav Čtvrtek
▼ Vánoční besídka
▼ Krkonoše v pohádkách a pověstech
▼ Zvířata v literatuře
• besedy trvají 45-60 minut, jsou přizpůsobeny věku dětí a doplněny testy
a soutěžemi
• besedy se konají po předchozí osobní
a telefonické domluvě v termínech, které
vám vyhovují
• malé děti si mohou přijít půjčit knihy
spolu s paní učitelkou z družiny
• svoji vyučovací hodinu s využitím knihovního fondu můžete uskutečnit přímo
v knihovně
• klub vozíčkářů z nedaleké Petýrkovy
ulice může využít nejen blízkost knihovny, ale i bezbarirérový vstup (knihovna
má moderní výtah pro vozíčkáře a její
prostory jsou pro ně uzpůsobeny)

Těšíme se na spolupráci s vámi
Iva Vohrnová
a Jitka Varyšová
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Dům
dětí
a mládeže
Šalounova 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

PROGRAM NA LEDEN 2006:
čtvrtek ❑ 12. ❑ 17.30
Filmotéka. Novinky i historie filmové tvorby. Aktuální program získáte na
www.ddmjm.cz nebo v Klubu Beroun.
Vstup zdarma.
sobota ❑ 14. ❑ 14.00–15.00
Odpoledne pro mě. Kalanetika v pobočce
DDM Janouchova.
sobota ❑ 14. ❑ 9.30–11.00
Grafika pro každého. Výtvarná dílna v pobočce DDM Janouchova. Vstupné 15 Kč.
S sebou pracovní oděv a přezutí.
neděle ❑ 15. ❑ 14.00
Buď fit. Aerobik s posilováním v DDM Šalounova.
neděle ❑ 15. ❑ 9.30
Pastelka. Výtvarná dílna pro děti od 5 let
v DDM Šalounova. Vstupné 20 Kč.
neděle ❑ 15. ❑ 9.30
Pojďme si hrát. Výtvarná dílna pro děti od
10 let v DDM Šalounova. Téma: Drátování
drobných předmětů pro začátečníky.
Vstupné 35 Kč.
neděle ❑ 15. ❑ 14.00–16.00
VOSA. Otevřený volejbalový turnaj pro
mládež v areálu ZŠ Ke Kateřinkám.
středa ❑ 18. ❑ 17.00
Turnaj ve fotbálku. Klub Beroun, vstup
zdarma.
pondělí, úterý, čtvrtek ❑ 23., 24. a 26.
Dějepisná olympiáda – okresní okolo.
Soutěž pro žáky základních škol Prahy 4,
11, 12.
čtvrtek ❑ 26. ❑ 17.30
Filmotéka. Novinky i historie filmové tvorby. Aktuální program získáte na
www.ddmjm.cz
nebo v Klubu Beroun. Vstup zdarma.

LEDEN

2006

ZIMA 2006
Nabídka táborů v době jarních prázdnin Prahy 1 – 5
v termínu od 4. 2. do 11. 2. 2005
Místo
věk
10206 Jeseníky – Dlouhé Stráně
7–15
10360 Jeseníky – Dlouhé Stráně
od 8 let
10460 Krkonoše – Špindlerův Mlýn
6–14
10560 Jizerské hory – Kořenov
6–15

vedoucí
J. Vrbová
M. Glaserová
J. Chytilová
V. Belešová

cena
2 950 Kč
2 980 Kč
2 700 Kč
2 690 Kč

Nabídka táborů v době jarních prázdnin Prahy 6 – 10
v termínu od 11. 2. do 18. 2. 2006
Místo
věk
10606 Jeseníky – Dlouhé Stráně
7–15
10706 Jizerské hory – Desná
8–15

vedoucí
J. Vrbová
Mrázek

cena
2 960 Kč
2 650 Kč

věk

vedoucí

cena

4–8

J. Chytilová

2 900 Kč

od 10 let
od 18 let

J.Chytilová
J. Chytilová

5 000 Kč
5 200 Kč

Nabídka lyžařských táborů
Místo
25. 2. – 4. 3. 2006
10806 Krušné Hory – Mariánská
12. 1. – 15. 1. 2006
10106 Rakousko – Lackenhof

Podle sněhových podmínek pořádáme od 7. ledna 2006 do 4. března 2006 každou sobotu (kromě jarních prázdnin) jednodenní lyžařské výlety dětí a dospělých na hory.
Jezdíme do lyžařského centra Paseky v Krkonoších.
Ceny jednodenních lyžařských výletů:
180 Kč dítě do 14 let s doprovodem rodičů
200 Kč mládež a studenti od 15 do 19 let
220 Kč dospělí
220 Kč samotné dítě do 15 let (cena s pedagogickým dozorem)
Přihlášky na zimní tábory a jednodenní lyžařské výlety na telefonním čísle
DDM Jižní Město: 272 929 545 nebo 272 917 077 nebo e-mail: sal@ddmjm.cz
nebo pobočka DDM Janouchova tel. 272 911 520 nebo osobně v DDM.
www.ddmjm.cz
sobota ❑ 28. ❑ 14.00–16.30
Dílna pro šikovné ruce. Výtvarná dílna pro
děti od 12 let v pobočce DDM Janouchova. Vstupné 50 Kč.

Aktuál

sobota ❑ 28. ❑ 9.00–17.00
Keramický kurz. Kurz se koná v DDM Šalounova. Nutné se předem přihlásit, kapacita míst je omezena.

Již pátým rokem připravuje pro obyvatele
Jižního Města televizní štáb TV 11 za
podpory naší městské části „Aktuál“, zpravodaj Prahy 11.

sobota ❑ 28. ❑ 9.30–11.00
Hlavolámání. Netradiční hry a hlavolamy
v pobočce DDM Janouchova.

Televizní zpravodajství můžete sledovat
na informačním kanálu UPC každý den
v těchto vysílacích časech:
7.45 hod, 12.45 hod, 18.45 hod, 22.45 hod.

ZVEME VÁS
DO KLUBU
PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ „BEROUN“
pondělí – čtvrtek od 16.00 do 20.00 hod.
Příjemné posezení, nové stolní hry, kulečník, fotbálek, elektronické šipky, autodráha, hokej NHL, autodráha, šipkové
turnaje.

televizní zpravodajství Prahy 11

Chcete-li, aby významné události ve vaší
škole, klubu důchodců, občanském sdružení atd., natočil zpravodajský štáb, postačí, když nás budete předem informovat
na e-mailu:studio@gjm.cz nebo tel.
777 801 494, či v odboru kanceláře starosty na l. 487 nebo v redakci Klíče na
l. 217 a 487.

LEDEN
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Kulturní dům

Klubka
Květnového vítězství 2126, Praha 11,
tel.: 272 930 149, tel./fax: 272 930 023
e–mail:kdklubka@volny.cz
www.volny.cz/kdklubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V LEDNU 2006:
sobota ❑ 7. ❑ 16.30
Pekelná pohádka – v podání herců divadla
MRAK
sobota ❑ 14. ❑ 16.30
Komáři se ženili… – pohádku na známou
písničku zahrají herci divadla LAMPION
pondělí ❑ 16. ❑ 14.00
Medvěd a krotitel – zahraje Emancipované divadlo paní Vackové – herečka a loutky
pátek ❑ 20. ❑ 9.00
Šípková Růženka – Emancipované divadlo – herečka a loutky
sobota ❑ 21. ❑ 16.00
Dětský ples – na děti čeká hodně zábavy
a překvapení, nebudou chybět ani soutěže
a odměny
sobota ❑ 28. ❑ 16.30
Nápad myšky Terezky – pohádka Divadla
Matěje Kopeckého – herci a loutky
Pro ženy a dívky:
Aerobní cvičení - Buďme kočky – se v lednu nekoná.
Klubka nabízí několik volných míst:
■ v keramické a výtvarné dílně
■ v kurzech výuky hry na flétnu, klávesy
■ v kurzu sólového zpěvu

Informujte se na tel.: 272 930 149.
Hlídání dětí
Pomoc maminkám nabízí KD Klubka
Zájmová činnost pro děti, které nechodí do
mateřské školy
KD Klubka tradičně v průběhu školního roku připravuje program Klubíčko, který je
určen dětem od tří let. Po domluvě s lektorkou i pro děti mladší, které jsou však
dostatečně samostatné, aby tříhodinový
program byly schopné absolvovat.
Program probíhá v klubovně kulturního
domu. Není nutné dítě na jednotlivé dny
předem přihlašovat. Program je možné využívat dle vaší potřeby nárazově nebo pravidelně. Každý den má svou specializaci,

probíhá uceleně a je vhodné, aby dítě absolvovalo celé dopoledne.
Rozvrh:
V pondělí je část dopoledne věnována
sportu, kolektivním hrám v sále, v případě
pěkného počasí chodí děti ven.
Úterý je spojeno s dramatickou výchovou.
Děti se učí různá říkadla a básničky, pozornost je věnována správné výslovnosti.
Ve středu se děti věnují hře na jednoduché hudební nástroje a zpěvu písniček,
správné rytmizaci apod.
Ve čtvrtek se v Klubíčku modeluje. Nejčastěji z keramické hlíny.
Pátek je spojen s malováním a dalšími výtvarnými technikami.
Program probíhá každý den od 8.30 hod.
do 11.30 hod. Cena vstupenky je 80 Kč.
V úterý dopoledne je možné navštěvovat
samostatný program pro předškoláky.
Zde se děti připravují na svůj vstup do
školy. Procvičují si paměť, uvolňují ruku
pro správné psaní, zvládají základy matematických představ. Dostávají své první
domácí úkoly.
Cena vstupenky je 85 Kč.
Dále nabízíme pro předškolní děti (starší
čtyř let) v dopoledních hodinách možnost
výuky hry na zobcovou flétnu.
Klubka pro nejmenší
Už v době mateřské dovolené mohou maminky zapojit své děti do různých činností,
obohatit je o základy rozličných dovedností a rozvíjet jejich schopnosti před vstupem
do mateřské školy. Všestranné možnosti
nabízí dětem od dvou let v doprovodu rodiče KD Klubka.
Jde o hodiny cvičení, kde formou básniček,
rytmických popěvků a zábavných říkánek
postupně děti procvičují celé tělo, rozhýbávají a rozcvičují problematické partie –
ochablé svaly zad, nožní klenbu, podkolení. Pozvolna si zvykají na motoricky náročnější cviky jako poskoky, předklony, kotouly
s dopomocí a základní ovládání míče. Není
zanedbatelné, že poznávají i kontakt s jinými dětmi, nutnost se rozdělit, ale i poslechnout jednoduchý pokyn.
V pohybově estetických kurzech mají děti
s rodiči možnost vyzkoušet základní výtvarné techniky, procvičit si první dětské
písničky s vlastním doprovodem hudebních nástrojů a osvojit si počáteční jednoduché vědomosti – o zvířátkách, ročních
obdobích, názvech prstů, číslech.

Orientální tanec
Zdokonalte svou postavu příjemným způsobem, pečujte o své zdraví a krásu a tančete s námi orientální tanec. Nové kurzy
v KD Klubka od února 2006 každý čtvrtek
od 17.30 do 18.30 hod. (mírně pokročilí)
a od 18.30 do 19.30 (začátečníci). Neexistuje omezení věkem nebo postavou. Příznivá cena, slevy pro studentky.
Těšíme se na vás!
Přihlašte se na www.dalila.cz,
telefon: 723 151 891 (Petra Vicherková)
Cvičení TAIČI
Od úterý 10. ledna pokračuje v KD
KLUBKA cvičení taiči jednak pro pokročilé,
ale i pro začátečníky. Lekce probíhají úterý
od 19.30 do 20.30 hod. Jedná se o relaxační cvičení, jehož plynulé pomalé pohyby, jakoby připomínající tanec, vedou
k uvolnění a odstranění stresu a navozují
tak stav harmonie těla i ducha. Cvičení je
určeno pro všechny věkové kategorie od
Informace na tel. 731 411 313.
15 let.

ZAMĚSTNANCI KLUBKY
PŘEJÍ VŠEM
SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM
PĚKNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2006.
KD KLUBKA
NABÍZÍ PRONÁJEM
VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se prosím na tel.:
272 930 023.

AT studio Domino
vás zve:
1. do taneční přípravky pro děti ve věku 4-6 let – vždy ve středu od
14.50 v KD Klubka
2. do kurzů street dance na druhé pololetí (pořádáme v KD Klubka, ZŠ
Mikulova, ZŠ Campanus, ZŠ Hornoměcholupská)
3. na taneční soutěž Kostkovaná
s Dominem – dne 22. 1. 2006
4. na pololetní společenský ples –
dne 28. 1. 2006
5. na pololetní závěrečnou tanečních
kurzů – dne 29. 1. 2006
6. do intenzivní přípravky na konkurz
Sledujte naši www.atdomino.cz
nebo volejte 602 647 884
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Janouchova 671
Praha 11
tel.: 272 912 124
603 468 151
benjamin.webpark.cz

MILÉ MAMINKY A DĚTI,
po Vánocích se na vás zase těšíme.
ZIMNÍ KURZY ZAČÍNAJÍ
9. LEDNA 2006 (do té doby je rodinný
klub Benjamin uzavřen)
INFORMAČNÍ HODINY:
úterý a čtvrtek
pátek

11.00–12.30 hod.
9.00–10.30 hod.

Náš rozvrh jednotlivých hodin pokrývá
prakticky celý pracovní týden od rána až
do večera. Přesný rozpis hodin se dozvíte, když nás navštívíte nebo zatelefonujete. My vám pomůžeme vybrat nejvhodnější hodiny pro váš volný čas. Programy
jsou zaměřeny na prevenci vadného držení těla, zahrnují i cvičení na míčích.
NABÍDKA POBYTŮ:
Ozdravný pobyt s plaváním dětí
1. – 8. dubna 2006 Hartmanice – Bystré
Týdenní pobyty pro rodiny s dětmi s plaváním pro děti od 6 měsíců, vhodné pro alergiky, v bazénu je mořská voda, program pro
celou rodinu – plavání, cvičení a výtvarná dílna pro děti, pro maminky kondiční cvičení.

❑ ČAS BÝT SPOLU – pro rodiče s dětmi
od 9 měsíců – nabízíme možnost setkávat
se, vyměňovat si zkušenosti, děti mají možnost využít pro svoji hru a pohyb netradiční
pomůcky pro rozvoj jemné i hrubé motoriky,
odborné rady jim poskytne zkušená pohybová instruktorka. Program probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, skupinky
jsou rozdělené podle věku dítěte.
❑ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 2 LET
– program je určen pro rodiče s dětmi od 2
do 3 let. Jedná se o pohybově–edukační
program s důrazem na hravou formu s říkadly a písničkami. Důraz se klade na kontakt mezi dětmi a rodiči. Do lekcí je zařazováno cvičení na míčích, důležité pro
osvojení si správného držení těla. Cvičení
probíhá každý den, děti jsou do skupinek
rozděleny podle věku.

2006

❑

POHYBOVÁ PRŮPRAVA PRO KLUKY
A HOLČIČKY OD 3 LET – program pro
děti od 3 do 4, popř. 5 let. Děti cvičí bez rodičů. Hravou formou se naučí správným
pohybovým návykům, ovládání svého těla
a při cvičení na míčích si narovnají zádíčka. Program probíhá především v odpoledních hodinách.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ DOSPĚLÝCH
NA MÍČÍCH – Cvičení určené pro ženy
s problémy se zády a klouby. Uvolňuje
svalové napětí, posiluje oslabené svaly.
Ke cvičení se využívá rehabilitačních míčů a overballů. Cvičení probíhá v pondělí
v 18. 30 hod.

❑

❑

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO
ŠIKULKY – pro děti s rodiči od 2 let. Program se skládá z hodiny výtvarných prací
(kombinace výtvarných technik s netradičními materiály) a z hodiny pohybové průpravy zahrnující i cvičení na míčích. Program probíhá ve čtvrtek dopoledne.
❑

KONDIČNÍ CVIČENÍ MAMINEK
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ – je určené pro maminky, zahrnuje cvičení na míčích,
s overbally, body building, step aerobik,
power yogu a strečink Probíhá denně dopoledne od 10. 15 hod. V době cvičení je
zajištěno hlídání dětí jakéhokoliv věku. Odpolední hodiny kondičního cvičení jsou
otevírány až podle zájmu a většinou není
zajištěno hlídání .
❑

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – cvičení se
zkušenou porodní asistentkou. Zahrnuje
cvičení na míčích a s overbally zaměřené
na problematické svalové skupiny a na
odstranění bolestí zad. Naučí vás relaxovat a správně dýchat. Cvičení probíhá
v pondělí v 16.00 hod. a ve středu
v 11.00 hod.s možností hlídání dětí.
❑

PROGRAM:

LEDEN

TANEČNĚ POHYBOVÁ PRŮPRAVA
PRO HOLČIČKY OD 3 LET – pro děvčata
od 3 do 5 let. Naučí se základy práce s tělem, seznámí se s lidovým a výrazovým
tancem. Cvičení probíhá v úterý odpoledne, děvčátka jsou rozdělena do dvou skupin podle věku.
❑

DĚTSKÝ AEROBIC PRO DĚTI 5–7
LET, 8–11 LET – cvičení pro začátečníky
a mírně pokročilé využívá rytmu k tvorbě
správného držení těla a získání správných
pohybových návyků. Zařazeno je i posilování oslabených svalových skupin.
❑ BENJAMÍNEK – cvičení v tělocvičně –
hravý program pro neposedné předškoláky od 4 do 6 let. Zahrnuje nácvik pohybových dovedností, míčové hry, průpravné
cvičení pro všechny sporty. Cvičí se jednou týdně ve čtvrtek v 16.00 hod. v tělocvičně ZŠ Ke Kateřinkám.

NOVINKY:
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY
POWER YOGY – ve čtvrtek v 19.00 hod.

❑ POWER YOGA – nově i v pátek v 9.30
s hlídáním dětí

DALŠÍ PROGRAM:
❑

HERNA POD STŘECHOU:
Otevřeno: po–pá 9.00 – 12.00
po–čt 16.00 – 18.00

Objednávky: počet osob v kurzech
je omezen kapacitou, proto je nutné
se předem objednat.
Kontakt: tel. 272 912 124, 603 468 151
Adresa: MŠ Janouchova 671, Praha 4
E–mail: bejmanin@cmail.cz
Spojení: metro Háje, autobusy č. 154, 213,
271, 170, zastávka Horčičkova

ŠACHY
MLÁDEŽI
Jižního Města
Příjímáme skupiny do 10 hráčů na
sezónu 2005/2006. Hrajeme 1x měsíčně ve středu od 14.00 do 15.30
hodin v klubu Ulita, Mikulova 1573.
Příspěvek na šachový svaz a organizační výdaje činí na školní rok
2005/2006 150 Kč.
Termíny v roce 2006: 18. 1., 15. 2.,
15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6.
Kontakt:
Dr. Ing. Jaroslav Zvolánek, CSc.,
Nezvalova 831, 156 00 Zbraslav,
tel. 257 921 197

JAPONSKÁ MASÁŽ SHIATSU
Dobrá metoda pro uvolnění fyzických
i psychických bloků.
Masáže 5 min od metra Háje,
cena 200 Kč/1 hod., 300 Kč/ 1,5 hod.

Objednávky přijímá:
Petr Mach, 603 163 623
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Domeček

Mateřské centrum Domeček –
Jižní Město, YMCA Praha
Budova Křesťanského centra JM,
Modletická 1401, vchod E
tel. 267 915 115
www.rodina.cz/mc/domecek
e-mail: mcdomecek@volny.cz

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

Otevřeno od úterý 3. 1. 2006
pondělí ❑ 9.30–12.30
Jak na to: přednášky a diskuze nad zajímavými tématy (rodina, výchova, vztahy)
úterý ❑ 9.30–12.00
Dopoledne pro všechny.
10.30 Kreslení i pro nejmenší děti
středa ❑ 9.30–12.30
Dopoledne pro všechny
10.30 Zpívání u kytary
středa ❑ 17.00 – 19.00
Poradna přirozeného plánování rodičovství, nutno objednat na tel. 777 200 431
čtvrtek ❑ 10.00–12.30
Dopoledne pro nejmenší (0–2 roky) a jejich doprovod + cvičeníčko a učíme se říkanky
čtvrtek ❑ 15.00–17.30
Odpoledne pro děti do 2 let + jejich doprovod
pátek ❑ 10.00–13.00
Dopoledne pro všechny
10.30
cvičení pro rodiče i děti
10.00–12.00 Poradna přirozeného plánování rodičovství.
Nutno obj. na tel. 777 200 431.
PORADNA PŘIROZENÉHO
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Pozor změna otvírací doby v pátek:
10.00–12.00 hod
Nabízí pomoc při orientaci v různých formách
antikoncepce, nabízí přirozenou a bezpečnou metodu vyhnutí se těhotenství, hledání
příčin neplodnosti apod. Poradnu mohou
navštívit ženy, dívky, manželské či snoubenecké páry, přijít můžete i s dětmi, které si mohou pohrát v herně. Poradenství je zdarma.

Za profesní kvalitu poradců ručí CENAP, Trnitá 8, Brno (cenap@volny.cz). Webové stránky
pražské poradny jsou na adrese: sweb.cz/PoradnaPPR.Praha, mailové dotazy můžete posílat na adresu Domečku.
„JAK NA TO“ – NOVINKA!!!
Od 19. září se setkáváme každé pondělí
od 10. hod. v Domečku nad zajímavými tématy z oblasti rodiny, výchovy dětí, mezilidských vztahů apod. Oslovili jsme odborníky
(psychology, lékaře, instituce zabývající se
vzděláváním veřejnosti v oblasti výchovy
dětí), ale i „obyčejné“ maminky s bohatými
zkušenostmi a tito lidé jsou ochotni se
s námi podělit o své názory a rady v určitých oblastech (např. problematika vztahů
v rodině, zdravý vývoj dítěte apod.).
Při každém setkání bude během cca 20 minut čas na přednášku na dané téma a pak
budeme mít možnost si u kafíčka všichni
spolu o tom, co jsme slyšeli, povídat, bude
čas na dotazy k přednášejícím i možnost
téma doplnit z vlastních zkušeností.
TÉMATA NA LEDEN 2006 JE MOŽNO ZJISTIT NA 777 200 431:
Máte doma zachované dětské hračky
(ne plyšové) a je vám líto je vyhodit?
Pokud si myslíte, že by mohly udělat radost dětem v Mateřském centru Domeček,
přineste je prosím, rádi je dáme dětem na
hraní v naší herně.
Pokud budete mít chuť se aktivně podílet
na chodu Domečku nebo máte nápad, co
můžeme zlepšit či přidat do našeho programu, budeme moc rádi, když se s námi
o své nápady podělíte na tel.
777 200 431 – Erika Oberfalcerová

Křesťanské
společenství
Modletická ulice 1401
Praha 4

Scházíme se v klubu Na Dně
v Křesťanském centru (vchod E)
Srdečně vás zveme na nedělní
bohoslužby přístupné veřejnosti
neděle 8. 15. 22. a 29. ledna 2006
od 9.30 do 11.30 hod.
Písně s kytarou, zamyšlení na Biblí, program pro děti, modlitby
V týdnu pořádáme setkání v rodinném
prostředí, kam jste rovněž srdečně zváni.
Informace: Zdeněk Rašovský, zdeba@volny.cz,
tel. 606 220 297 a Jan Liebig, jan.liebig@tiscali.cz

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

PROGRAM V LEDNU 2006:
neděle ❑ 8. ❑ 17.00
Novoroční koncert Pražské kantilény
Kostel v Hostivaři
čtvrtek ❑ 12. ❑ 18.30
Koncert žáků. Sál ZUŠ Křtinská
pondělí ❑ 16. ❑ 18.30
Koncert žáků. Sál ZUŠ J. Růžičky
čtvrtek ❑ 26. ❑ 18.30
Koncert žáků. Sál ZUŠ Křtinská
pondělí ❑ 30. ❑ 18.30
Koncert žáků. Sál ZUŠ J. Růžičky
ŠKOLNÍ ORCHESTR
hrající pop, beat, jazz
přijme zpěváky, zpěvačky a hráče
na dechové, strunné nástroje a bicí
(i začátečníky)
Zkoušky vždy ve středu od 17.15 hod.
v ZUŠ Křtinská
HUDEBNÍ KLUB
Srdečně vás zveme k příjemnému posezení v útulném prostředí Hudebního klubu při
Základní umělecké škole Jižní Město.
Nabízíme občerstvení i možnost rezervace k pořádání večírků, rodinných oslav, jubileí apod. s živou hudbou.
Otevřeno je denně od 14 do 22 hodin,
po domluvě možnost rezervace i v sobotu
a v neděli.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Hudební klub ZUŠ JM, tel. 272 915 289
ZUŠ JM a MČ Praha 11 pořádají
JIŽNÍ MĚSTO MUSIC 2006
XII. ročník soutěže pro mladé flétnisty
Obor: zobcová flétna a dřevěné dechové
nástroje
pátek 27. 1. a sobota 28. 1. 2006
Koncert vítězů bude ve čtvrtek 2. února
2006 v 18.30 hod. v sále ZUŠ JM Křtinská
Přihlášku (jméno soutěžícího, datum narození, repertoár) zašlete do 6. ledna 2006
na adresu: Základní umělecká škola Jižní
Město, Křtinská 673, 149 00 Praha 4 nebo
na e-mail: zus.krtinska@volny.cz
Bližší informace: tel. 267 900 135
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Římskokatolická
farnost
při kostele sv. Františka
Na Sádce 18, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 934 261
e-mail: fara.chodov@volny.cz
www.kcmt.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Pondělí
6.30
Úterý
18.00 + výstav
Nejsvět. Svátosti
Středa
18.00
Pátek
18.00
Sobota
7.30
Neděle
8.30, 10.30, 20.00
KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ
Křesťanské centrum - Jižní Město,
Modletická 1401, tel. č. 267 910 008
Čtvrtek
18.00
Neděle
10.00
Farní knihovna
sv. Františka z Assisi
je umístěna v suterénu
farní budovy. Je poměrně velmi dobře vybavená nejen literaturou duchovně zaměřenou (bible, její výklady
a úvody, církevní dějiny, duchovní osobnosti a svatí, církevní
dokumenty aj.), ale i literaturou zabývající
se dějinami všeobecně, uměním, cestopisy, beletrií, mapami a řadou dalších oborů
včetně dětskou literaturou – celkem přes
4 000 svazků. Kromě toho je možné si vypůjčit i řadu časopisů různého zaměření
a v poslední době jsme získali i menší
množství nahrávek na kazetách a CD.
Knihovna, v níž je možno si knihy půjčovat, je zatím otevřena každou neděli od 9.30
do 12.00 hod., v případě většího zájmu bude
možné ji zpřístupnit i v některý všední den.
Farní společenství „Život z víry“
Zveme všechny, kteří mají zájem rozvíjet
svůj život z víry, poznávat základy křesťanství, diskutovat o filozofických a náboženských pohledech na život, prohlubovat
svoji modlitbu, meditovat o žalmech a hovořit o dalších zajímavých otázkách, na
pravidelné středeční setkávání do farního
sálu v 19.00 hodin.

Jedná se o živá a názorově otevřená setkání, na něž zveme všechny, kdo se
chtějí nejen více dovědět o těchto otázkách, ale též navzájem obohacovat sebe
i druhé a podělit se o své zkušenosti
z hledání hodnot trvalých a každému prospěšných. Vítáni jsou všichni, nebojte se
přijít a zapojit se. Setkání vede náš jáhen
Pavel Urban.
Konají se společné přípravy na manželství. Pokud uvažujete o uzavření církevního sňatku, můžete se na nás také obrátit.
Bližší informace poskytne P. Karel Kočí na
telefonním čísle 777 101 941.
Začíná příprava na přijetí svátosti biřmování, která spočívá v prohloubení znalostí
i praktického života z víry. Přichází v úvahu pro zájemce od 15 let a je možno přihlásit se na faře na výše uvedeném telefonním čísle.
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2005
sobota ❑ 24. ❑ Vigilie Narození Páně
16.00 – Kaple sv. Ludmily, Křesťanské
centrum
16.00 – Kostel sv. Františka z Assisi
24.00 – Kostel sv. Františka z Assisi
neděle ❑ 25. ❑ Slavnost Narození Páně
8.30 – Kostel sv. Františka z Assisi
10.00 – Kaple sv. Ludmily
10.30 – Kostel sv. Františka z Assisi
pondělí ❑ 26. ❑ Svátek sv. Štěpána
8.30 – Kostel sv. Františka z Assisi
10.00 – Kaple sv. Ludmily, Křesťanské
centrum
10.30 – Kostel sv. Františka z Assisi
úterý ❑ 27. ❑ Svátek sv. Jana Evangelisty
18.00 – Kostel sv. Františka z Assisi
středa

❑

28.

❑

Svátek sv. Mláďátek
Betlémských
18.00 – Kostel sv. Františka z Assisi
čtvrtek ❑ 29.
18.00 – Kaple sv. Ludmily, Křesťanské
centrum
pátek ❑ 30. ❑ Svátek sv. Rodiny
18.00 – Kostel sv. Františka z Assisi
sobota ❑ 31. ❑ Sv. Silvestra I.
17.00 – Kostel sv. Františka z Assisi
neděle

❑

1.

❑

Slavnost Matky Boží
Panny Marie, Nový rok
8.30 – Kostel sv. Františka z Assisi
10.00 – Kaple sv. Ludmily, Křesťanské
centrum

LEDEN

2006

10.30 – Kostel sv. Františka z Assisi
20.00 – Kostel sv. Františka z Assisi
Česká mše vánoční J. J. Ryby
O letošních Vánocích od 24. 12. 2005 do
8. 1. 2006 bude v kostele sv. Františka
z Assisi vůbec poprvé vystaven nový betlém od českého sochaře Josefa Bláhy.
Kostel bude otevřen pouze v průběhu bohoslužeb, jesličky je možné si prohlédnout
těsně před a těsně po mši svaté.

Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, mobil: 736 469 284
e-mail: krestanske@centrum.cz
www.KCJM.duch.cz

PROGRAM V LEDNU 2006
středa ❑ 4. ❑ 16.00–18.00
Bezplatné právní konzultace – nutno objednat se na tel. 736 469 284 (RADA
A POMOC, vchod D)
čtvrtek ❑ 5. ❑ 17.00–19.00
Bezplatné terapeutické konzultace
Mgr. Pavla Hynka, nutno
objednat na tel. 736 469 284 (RADA
A POMOC, vchod D)
středa ❑ 11. ❑ 16.00–18.00
Bezplatné právní konzultace – nutno objednat se na tel. 736 469 284 (RADA
A POMOC, vchod D)
čtvrtek ❑ 12. ❑ 17.00–19.00
Bezplatné terapeutické konzultace
Mgr. Pavla Hynka, nutno
objednat na tel. 736 469 284 (RADA
A POMOC, vchod D)
čtvrtek ❑ 12. ❑ 19.00
Cvičení proti stresu – jak se zbavovat stresu a jak si zlepšovat zdraví, přednáška
s nácvikem , vstupné 20 Kč (RADA
A POMOC, Klub Na Dně, vchod E)
neděle ❑ 15. ❑ 10.00
Mše svatá pro děti, s kytarovým doprovodem (kaple, vchod A)
středa ❑ 18. ❑ 16.00–18.00
Bezplatné právní konzultace – nutno objednat se na tel. 736 469 284 (RADA
A POMOC, vchod D)

LEDEN
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čtvrtek ❑ 19. ❑ 17.00–19.00
Bezplatné terapeutické konzultace
Mgr. Pavla Hynka, nutno
objednat na tel. 736 469 284 (RADA
A POMOC, vchod D)
středa ❑ 25. ❑ 16.00–18.00
Bezplatné právní konzultace – nutno objednat se na tel. 736 469 284 (RADA
A POMOC, vchod D)
čtvrtek ❑ 26. ❑ 17.00–19.00
Bezplatné terapeutické konzultace
Mgr. Pavla Hynka, nutno
objednat na tel. 736 469 284 (RADA
A POMOC, vchod D)
čtvrtek ❑ 26. ❑ 19.00
Asertivita – jak se vyhnout stresu v komunikaci, přednáška, vstupné 20 Kč (RADA
A POMOC, Klub Na Dně, vchod E)
sobota ❑ 28. ❑ 14.00–18.00
Kurz pletení košíků z pedigu, účastnický poplatek 250 Kč (RADA A POMOC, vchod E)
neděle ❑ 29. ❑ 10.00
Mše svatá s kytarovým doprovodem (kaple, vchod A)
Individuální kurzy němčiny
v Křesťanském centru
pro začátečníky i pokročilé, příprava na
maturitu nebo záchrana před „reparátem“.
Vyučuje lektor Richard Hermann, který absolvoval pětiletý studijně–pracovní pobyt
v Německu a má několikaleté zkušenosti
s výukou němčiny.
Další informace a sjednání termínu
a frekvence výuky na tel. 721 425 342
nebo na e-mailu:richard.herrmann@gmx.de.
Během ledna se můžete přihlašovat na
jednodenní kurz Jak se seznamovat, jak
vytvořit a udržet dobrý vztah, který se koná v sobotu 11. února 2006.
Do začátku ledna je třeba podat přihlášky
na lyžařský výcvik, který se bude konat
o jarních prázdninách od 5. do 11. února
2006 ve Velké Úpě v penzionu Mileta.
• Jste dobrá (možná začínající) skupina, která chce koncertovat?
• Vytváříte alternativní divadlo?
• Chystáte zajímavou akci
pro veřejnost?
Nabízíme vám prostory v klubu Na dně!
Volejte, mailujte
na číslo a adresu o. s. Kamínek.
Informace: www.kaminek.org
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KLUB SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÝCH
SENIORŮ V PRAZE 11
PŘIPRAVUJE NA ÚNOR:
budova Křesťanského centra JM
Modletická 1401, tel./fax: 272 919 803
e-mail: kaminek@kaminek.org
www.kaminek.org

DIXIE klub
v tělocvičně, vchod A, 1. patro
❑ nízkoprahový klub pro děti školního věku
❑ volnočasové aktivity a zážitková pedagogika; činnosti uplatňující a podporující
různé druhy tvořivosti, zábavné učení
hrou, odreagování a relaxace formou
spontánních, radostných činností (hry,
soutěže, práce s hlínou a keramickými
dlaždicemi, malování, batikování,
ping–pong, modelaření, elektronika, programování a další)
❑ vstup zdarma
Pravidelný provoz v zimě
pondělí– pátek
14.00–18.00

www.kamínek.org/nadne

Otevřený klub ve stylu čajovny
s doprovodným programem.
Vstup volný (není–li uvedeno jinak)
Vchod E, přízemí
PRAVIDELNĚ OTEVŘENO:
středa, čtvrtek, pátek 14.00 – 19.00
Dále otevřeno v době konání koncertů
a dalších akcí podle aktuálního programu
KLUB
SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÝCH
SENIORŮ V PRAZE 11
se schází v klubu Na dně
– Křesťanské centrum, Modletická 1401,
Praha 11 – vchod E
PROGRAM V LEDNU 2006:
pondělí ❑ 9. ❑ 16.00
Jako host mezi nás přijde Mgr. Pavel Urban. Téma besedy: Kláštery a řeholní řády II
Všichni senioři jsou vítáni a těšíme se
na vaše náměty k obsahu našich setkání.
Klub
Sdružení křesťanských seniorů v Praze 11
Dr. Jan Decker, Eva Schmidtová, Ing. Stanislav David
Akce jsou pořádány ve spolupráci
s městskou částí Praha 11

pondělí ❑ 13. ❑ 16.00
Beseda s MUDr. Marianem Hoškem na téma: Křesťanská sociální politika
Program na I. pololetí 2006
pondělí ❑ 13. 2. ❑ 16.00
MUDr. Marian Hošek – Křesťanská sociální politika
pondělí ❑ 13. 3. ❑ 16.00
Mgr. Pavel Urban
– Kláštery a řeholní řády III.
pondělí ❑ 10. 4. ❑ 16.00
Prof. Lubomír Mlčoch – Křesťanská politika I. republiky
pondělí ❑ 15. 5. ❑ 16.00
RNDr. Zdeněk Boháč – Studentské spolky
v letech 1945 – 1948
pondělí ❑ 16. 6. ❑ 16.00
Vladimír Lopaťuk – Vojenské tábory nucených prací
Připravujeme:
Květen: Příbram – Muzeum KPV – Sv.
Hora – tábor Vojna, příspěvek
asi 50 Kč
Červen: Vyšehrad, příspěvek asi 10 Kč
Září: Stará Boleslav – zámek Brandýs
nad Labem – Muzeum VTNP,
příspěvek asi 30 Kč
Říjen: Lidice – Budeč – Nelahozeves –
Levý Hradec, příspěvek asi 40 Kč

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE
Jana a Zdeněk
Červinkovi
nabízejí
masážní služby
■ klasická masáž
■ segmentová masáž
■ prvky měkkých technik
■ masážní přístroje Shiatsu
Kontakt:
606 882 234 nebo 723 027 679
bezbariérový objekt
Peterkova 1965, Jižní Město II
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OBČANSKÉ
PORADENSKÉ
CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO
Modletická 1401, Praha 11 - Opatov,
tel. 267 913 338,
e-mail: praha@ymca.cz
budova Křesťanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro
tel.: 272 927 239, 603 180 180
http://alterapars.hopto.org
e-mail: alterapars@seznam.cz

středa ❑ 11. ❑ 17.30–19.00
Keramické dílny pro děti a rodiče
středa ❑ 25. ❑ 17.30–19.00
Keramické dílny pro děti a rodiče
Informace a přihlášky:
Karolína Sehnoutková, tel. 603 180 180
Lucie Jurystová, 604 746 563,
alterapars@seznam.cz
Petr Mach, 603 163 623,
mach@braillnet.cz
Chcete bez problémů komunikovat
s neslyšícími?
Chcete poznat krásný jazyk, zcela
odlišný od jazyků mluvených?

PEVNOST

České centrum znakového jazyka

připravila pro úplné začátečníky
i velmi pokročilé

KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA
Kdy? Od 6. února 2006
Jak často? Dvakrát týdně 2 vyučovací
hodiny (90 minut, celkem 5 měsíců) vždy
v odpoledních a večerních hodinách
Kde? V našich prostorách ve Vysočanské poliklinice, blízko stanice metra
Českomoravská
Za kolik? 4700 Kč (možno i na splátky!)
15 % sleva pro studenty a důchodce,
3 995 Kč
Pro rodiče neslyšících dětí sleva 75 %!
Přihlášky vyplňujte na
www.pevnost.com.
Můžete telefonovat nebo faxovat na:
266 006 390
Po 13.00–17.00, Út 8.30–12.30,
St 14.00–18.00, Čt 11.00–15.00
Můžete také volat kdykoliv na:
728 586 857

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:
Volný prostor – prostor pro hry, fotbálek,
šipky, posezení při čaji nebo kávě, popovídání, čtení, výtvarnou tvorbu...
TenSing – skupina pro náctileté s hudebně kreativním programem, zahrnující amatérský sborový zpěv s kapelou, divadlo, tanec, zamyšlení a hry pro všechny bez
ohledu na hudební nadání.
Čajovna – posezení u dobrého čaje s povídáním a vyprávěním příběhů.
OTEVŘENO
Pondělí až středa
Čtvrtek

15.00–20.00
17.00–19.00

AKCE V LEDNU:
sobota ❑ 21.
Výlet za sněhem
Adresa: Modletická 1401,
Praha 4 - Opatov, tel. 267 913 338
(jen v době otevření Ymkária),
další informace YMCA Praha,
tel. 224 872 128,
e-mail: praha@ymca.cz

Donovalská 1862, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 950 984
e-mail: poradnajm@spolcest.cz

Občanské sdružení Společnou cestou nabízí veřejnosti služby Občanské poradny
Jižní Město, která bezplatně, anonymně,
diskrétně a nezávisle poradí každému, kdo
se na ni obrátí. Poradci podávají informace
z oblasti sociální, rodiněprávních vztahů,
bydlení, pracovní, spotřebitelské, majetkové apod. Můžete se na nás obrátit telefonicky, osobně i písemně.
Hodiny pro veřejnost:
úterý–čtvrtek
10–18 hod.
Telefonicky:
úterý–čtvrtek
9–18 hod.
pátek
9–15 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu
Kateřina Mášová

KﬁesÈansk˘ sbor
Praha JM
• nedělní shromáždění: 10.00 hod. (písně,
kázání Božího slova, modlitby za osobní
potřeby přítomných)
• vždy v ZŠ Campanus, Jírovcovo nám.
1782 (vchod v levé části budovy, zvonek
s nápisem Křesťanský sbor)
kontakt: pastor Zdeněk Marván,
tel. 272 932 119, 603 174 268

RADA A POMOC

bezplatná právní
a terapeutická poradna

V listopadu 2005 byla v Křesťanském centru Jižní Město pro občany Prahy 11 otevřena bezplatná poradna Rada a pomoc.
Témata právní poradny: nástup či odchod ze zaměstnání, potíže se zaměstnavatelem nebo zaměstnancem, jednání s úřady, vyřízení dědictví, bytové otázky, sousedské vztahy, rodinné právo, školní docházka.
Terapeutická poradna je určena pro ty, kteří cítí, že něco v jejich životě není v pořádku, neumějí navázat nebo udržet vztah, hledají smysluplnou náplň života, snaží se
uspět v životě, obtížně se vyrovnávají s těžkostmi, čelí obtížným životním situacím.
Každý z nás má o něco víc trápení, než by bylo potřeba. Jejich míru je ale možné zmenšit. Každý můžeme mít život o něco zajímavější a radostnější – tomu se lze naučit.
Bezplatnou právní a terapeutickou poradnu najdete v Křesťanském centru Jižní Město, Modletická 1401 na Jižním Městě I.
Více informací na tel. 736 469 284
e-mail: rada-apomoc@cool.biz, www.keep-cool.biz
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Nízkoprahový
klub Jižní Pól
občanské sdružení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11, tel.: 272 916 482
e-mail: jiznipol@proximasociale.cz

je otevřený prostor
pro setkávání
kam si můžete přijít popovídat a posedět,
vypít šálek lahodného čaje v Amundsenově čajovně, zahrát si fotbálek (5 Kč), stolní tenis a kulečník (2 Kč). Můžete se též
občas výtvarně vyřádit, vyvolat fotky
v místní fotokomoře, zajamovat si a zatančit při hudební sešlosti nebo se mrknout
na výstavu. K dispozici je i Antiakvariát
s literaturou pro dlouhé polární podvečery,
zkušebna pro začínající kapelky, prostor
pro výstavy…

Uvítáme vaše nápady a projekty,
jaké např. promítání z cest,
koncerty, party, dílny, přednášky,
divadlo, čtení…
PROVOZ KLUBU
Po

15-21

klub Petr

Út

15-21

klub Michal

St

15-21

klub Michal a Ilona

14–15

kontaktní hodiny Michal

Čt zavřeno
Pá
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15-21

klub Michal

LEDEN 2006
pondělí ❑ 2.
Vítání Nového roku
pondělí ❑ 9.
Filmový klub pro mladé
pátek ❑ 13.
HIP-HOPový koncert v klubu
Divnej postoy + Eskalátor
středa ❑ 18. ❑ 18.00
Historky z krimu – povídání o vězení
pátek ❑ 27.
Turnaj o lednového fotbálkového mistra
pondělí ❑ 30.
Bácina kouzelná kuchyně
Další informace na www.proximasociale.cz

KDE NÁS NAJDETE?
Po – Pá od 10 do 20 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

CENÍK:
Internet
1 hodina
1 hodina
1 hodina

ZTP/P
zdarma
studenti, děti, senioři 20 Kč
ostatní
40 Kč

Fax

dle tarifu a pásma

Skenování pro všechny
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
zástávka bus U Kunratického lesa
spec. bus pro vozíčkáře č. 1
bus č.122 a 177
z metra C Chodov i Opatov
CO NABÍZÍME?
• internet, tisk, kopírování A4, skenování,
faxování, vypalování CD
• prodej a renovace inkoustových náplní
do tiskáren
• PC kurzy
• pravidelné pořádání výtvarných výstav
v prostorách našeho klubu
• kurz angličtiny pro začátečníky a mírně
pokročilé
• poradenskou činnost pro hendikepované
a seniory
• rezervaci a prodej vstupenek
– Ticketportál.cz
• organizování kulturních akcí nejen pro
zdravotně postižené a seniory
Internet a podstatnou část našich služeb
poskytujeme pro držitele ZTP/P zcela
zdarma, velké cenové slevy máme také
pro držitele ZTP, studenty, děti a seniory.

10 Kč

Vypalování dat CD (vypalování a CD)
ZTP/P
10 Kč
ostatní
30 Kč
Tisk, kopírování
barevný tisk
A4 jednostranně
A4 oboustranně

od 5 do 15 Kč
2 Kč
3 Kč

KURZY:
PC kurzy individuální: Přijímáme přihlášky
na leden až březen 2006
■ na kurzy měsíční nebo čtvrtletní
Kurzy anglického jazyka
vždy v úterý:
16:00 hod. – pokročilí
17:00 hod. – mírně pokročilí
Přijímáme ještě přihlášky.
VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:
■ Již 2.výstava keramiky, tapiserií a výrobků ze dřeva umělců s kombinovanými
vadami Domova Sv. Rodiny v Praze- Liboci a Veleslavíně.
Výstava potrvá do konce ledna 2006
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KURZY ANGLIČTINY
PRO ZAČÁTEČNÍKY i POKROČILÉ
Dopolední kurzy:

Dubnova 806, Háje
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz
e-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto
tel.: 605 809 950

... stavte se u nás !
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,
zastávka Brechtova,
vchod z Hekrovy ulice
PROGRAM V LEDNU 2006
neděle ❑ 17.00–18.15
(kavárna je otevřena od 16.30 a po 18.30)
Nedělní shromáždění
Zveme vás na křesťanské setkání sboru
Církve bratrské – Jižní Město.
Začínáme písněmi s kapelou, potom uslyšíme aktuální zamyšlení z Bible – něco
pro každého.
Po skončení setkání se scházíme k přátelským rozhovorům s občerstvením.

Úterý ❑ 9.30
Angličtina pro mírně pokročilé (česká lekt.)
Angličtina pro pokročilé (amer. lekt.)
Čtvrtek ❑ 9.30
Angličtina pro začátečníky (česká lekt.)
Angličtina pro středně pokročilé (amer.
lekt.)
Večerní kurzy:
Úterý ❑ 17.00
Angličtina pro středně pokročilé
Středa ❑ 17.00
Angličtina pro pokročilé (amer.lekt.)
Středa ❑ 19.00
Angličtina pro středně pokročilé (amer.
lekt.)
Čtvrtek ❑ 17.00
Angličtina pro začátečníky (česká lekt.)

neděle ❑ 1. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip, Večeře Páně

Čtvrtek ❑ 19.00
Angličtina pro mírně pokročilé (česká lekt.)
Po každé hodině angličtiny následuje pro
zájemce kurz seznámení s Biblí, zvláště
pro ty, kteří Bibli moc neznají.
Dále nabízíme (zdarma):

neděle ❑ 8. ❑ 17.00
Daniel Šrámek

Úterý ❑ 19.00
Studium a diskuse o Bibli v angličtině

neděle ❑ 15. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip

Středa ❑ 9.30
Studium a diskuse o Bibli v angličtině

neděle ❑ 22.
Jerry Marek

❑

17.00

neděle ❑ 29. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip, Večeře Páně
Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950,
robertfilip@quick.cz
BESÍDKA PRO DĚTI
každou neděli ❑ 17.00
(po úvodních písničkách)
Chcete si užít nedělní bohoslužbu?
Nabízíme program pro vaše děti do 10 let.
Nejenom soutěžíme, hrajeme si a malujeme, ale také si přibližujeme biblické příběhy a jejich vliv na současný život.
Info: Tomáš Lučan, 604 570 728,
tomaslucan@seznam.cz
pondělí ❑ 18.30–19.30
Aerobic pro ženy
Info: Jana Hlaváčková, 723 393 351,
jhlavackova@seznam.cz

Středa ❑ 19.00
Studium a diskuse o Bibli v češtině
Pátek ❑ 18.30
Teen Club: anglický večer pro teenagery
ve věku 14 – 19 let
Info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803,
jizni.mesto@cb.cz
úterý ❑ 19.00
KURZ ALFA
Kurz se uskuteční pouze v případě přihlášení minimálně 7 lidí, informujte se u kazatele Roberta Filipa
Chcete prozkoumat současné moderní,
praktické křesťanství v prostředí přátelské
a vstřícné atmosféry?
Večer začíná občerstvením, pokračuje videopromítáním na dané téma a následnou
diskusí. Do 28 700 kurzů Alfa už chodilo
přes 6 00 000 lidí ve 152 zemích světa. Ve
Sboru CB Praha 4 – Jižní Město začíná
dne 4. října již dvanáctý běh kurz Alfa.
Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950,
robertfilip@quick.cz
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středa ❑ 9.30–11.30
KLUB MAMINEK
Zveme všechny maminky s dětmi, ale i těhotné, které se na mateřství teprve připravují. Sdílíme radosti a starosti, které přináší výchova a péče o děti.
Info: Ester Šrámková, 736 705 234,
essram@seznam.cz
středa ❑ 19.00–20.30
BIBLICKÁ HODINA
Scházíme se každou středu večer ve sborové kavárně, abychom spolu sdíleli každodenní starosti i radosti, abychom se za
druhé modlili, abychom si předávali povzbuzení z Božího slova a z vlastních zkušeností a abychom si prakticky pomohli.
Stavte se u nás … jste srdečně zváni!
Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950,
robertfilip@quick.cz
čtvrtek ❑ 18.30–20.00
MLÁDEŽ
Srdečně zveme na naši mládež, která probíhá každý čtvrtek od 18.30 do 20.00 hodin
v prostorách křesťanského sboru CB Jižní
Město. Jsme skupinou mladých lidí, kteří
hledají a objevují tajemství vztahu s Bohem,
diskutují nad aktuálními problémy a mají zájem o ostatní. Rádi zpíváme, společně se
smějeme a když je s kým, rádi podnikáme
dobrodružné akce do přírody. Jsi zvědavý,
co jsme zač? Přijď se podívat, jsi vítán…
Info: Ondřej Zikán, 608 143 127,
o.zikan@email.cz
pátek ❑ 9.30–11.30
KLUB SENIORŮ
Pro každého, kdo se cítí seniorem. Čeká
vás dvouhodina popovídání při kávě se
zákuskem a duchovní zamyšlení pro každodenní život. Součástí programu je promítání filmů o přírodě a cestování.
Info: Petr Koťátko, 608 526 153,
kotatko@volny.cz
pátek ❑ 17.00–18.30
KLUB VELRYBA – HÁJE
Pro děti od 8 do 13 let
U nás tě čeká mnoho zábavných a neobyčejných her, poutavé přiblížení nejznámějších biblických příběhů, můžeš poznat nové kamarády, zajet s námi na výlet či klubový pobyt.
Info: Miroslav a Hana Skrbkovi,
608 529 407, skrbkova.hana@volny.cz
pátek ❑ 18.30, vstup volný
TEEN CLUB. Pro teenagery 14 – 19 let
Stolní hry, ping pong, anglická hudba, tématické večery, promítání filmů, občerstvení, skvělá parta.
Info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803,
jizni.mesto@cb.cz
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SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ
– Jižní Město
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz
adresa: Dubnova 806, Praha 4 – Háje
telefon: 605 809 950
e-mail:jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto

Českobratrská církev evangelická
Po prodeji sborových budov v Žilinské
ulici na Spořilově se scházíme
v prostorách občanské poradny
Společnou cestou, Donovalská 1862

PROGRAM VÁNOČNÍCH
A NOVOROČNÍCH BOHOSLUŽEB:

PROGRAM V LEDNU:

neděle ❑ 25. ❑ 9.30
Sváteční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

neděle ❑ 9.30
Bohoslužby – děti mají vlastní program
(v Občanské poradně)

sobota ❑ 31. ❑ 17.00
Podvečerní ztišení s následným společným posezením při zábavě s občerstvením

úterý ❑ 19.00
Biblická hodina v bytech účastníků – místo po domluvě

neděle ❑ 1. 1. 2006 ❑ 9.30
Sváteční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

www.cb.cz

středa ❑ 17.30
Biblická hodina školních i předškolních
dětí (v Občanské poradně)

Pokud chcete dostávat tento program
emailem, napište na adresu:
jizni.mesto@cb.cz s předmětem zprávy
»zasílat program Sboru JM«.

čtvrtek (3. v měsíci) ❑ 19.00
Schůzky střední generace
v bytech účastníků – místo po domluvě
(zahájení 19. 1. 2006)

Informace a adresa pro poštu:
Tomáš Bísek, farář
Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha 4
Tel. 271 910 339,
E-mail: tomas.bisek@evangnet.cz
Aktuální informace také na internetové adrese: http://sporilov.evangnet.

Spojení:
metro C Háje – bus 154, 203, 170, zast.
Brechtova
metro A Skalka – bus 177, 154, zast. Donovalská
nachází se v areálu MŠ, hlavní vchod je
z Hekrovy ulice
Církev bratrská – 61 sborů, více než
100 stanic po celé ČR

DOGORA
– tak trochu jiný film

WABI DANĚK:
Na cestě – do Zahrady

rámci klubových filmových projekcí uvádí
Kulturní centrum Zahrada v lednu snímek
Dogora. Francouzský režisér Patrice Leconte natočil v roce 2004 velmi nevšední podívanou. Dogora není běžným dokumentárním snímkem,
svým pojetím práce s obrazem a hudbou se částečně blíží již klasické Barace. Dílo Lecontea je
označováno za audiovizuální esej. Jímavá orchestrální hudba Etienne Perruchona s početnými
doprovodnými pěveckými sbory tvoří neméně
důležitý part vedle složky obrazové. Ta se skládá
ze záběrů na kambodžské reálie. Každé políčko
filmu by však obstálo i vedle těch nejlepších
snímků z magazínu National Geographic. Působivé jsou jak pohledy na rozsáhlé manufaktury, šedé obří skládky či až komicky působící barevné
sekvence „Co vše lze vozit na motocyklu“. Dogora nemá děj, nemá herce a ani nepřináší nějaké
empirické vědecké poznatky – je jedním dlouhým meditativním klipem. Klipem, který ovšem
ani po 75 minutách nenudí. Podívanou plnou
nádherných obrazů i tónů. Projekce na velkém
plátně Zahrady 3., 6. a 20. ledna od 17.30 a 20.00
hod. Vstupné 40 Kč. Udělejte si na Dogoru čas –
budete mít co vychutnávat.
Tomáš Rulf

Ch

V

lapácký hlas
i zjev patří
k charakteristickým
rysům jednoho z nejúspěšnějších českých
písničkářů – Wabiho
Daňka. Autor stovek
písní, z nichž řada si
našla pevné místo
v táborových zpěvnících, je mj. nositelem ceny „Trampský
hit století“ za skladbu Rosa na kolejích. Výběr toho nejlepšího ze
své pětatřicetileté koncertní činnosti i pěti původních hudebních nosičů přináší v recitálu „35
LET – NA CESTĚ – ON THE ROAD“. S virtuózním doprovodem kytaristy Miloše Dvořáčka
zavítá ve čtvrtek 19. ledna do Kulturního centra
Zahrada. Wabi byl jedním z prvním vystupujících, kteří Velký sál Zahrady v roce 2002 „pokřtili“, a hlavně prvním, kterému se jej podařilo
vyprodat. Začátek koncertu od 19.00 hod.,
vstupné 140 Kč. S Wabi Daňkem v Zahradě –
pravou nohou do nového roku.
Tomáš Rulf
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Církev bratrská
Šeberov
V Ladech 10, Šeberov
Kazatel: Dr. David Javornický
www.cb.cz/praha4

neděle ❑ 10.00
Dopolední shromáždění pro veřejnost.
Program: písně, slovo na aktuální téma
z Bible. Vlastní program pro děti od 2 do 5
let a pro školní děti. Vyprávění, hry, soutěže.
Mimo pravidelnou nedělní bohoslužbu probíhá od 10.00 do 11.30 hod. i klub pro dorost.

Církev bratrská – evangelikální církev
navazující na duchovní dědictví osobností našich dějin, jakými byli Jan Hus
a Jan Amos Komenský – vás srdečně
zve na jednotlivá setkání pro všechny
věkové kategorie.

úterý ❑ 9.30–12.00
Motýlek – dětský klub pro předškolní děti.
Klub nabízí místo pro setkávání dětí a rodičů a pro společné podnikání.

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

čtvrtek ❑ 18.00–21.00
Mládež + Klub Escape. Hledáme smysl života a odpovědi na problémy každodenního života. ESCAPE – klub pro mládež.
Podnikáme fakt dobrý akce.

Středisko
ekologické
výchovy
hl. m. Prahy

předcházejí středy na tel. 271 750 548.
Vstupné: dospělý (+0 –1 dítě) 120 Kč, dospělý + 2 děti 160 Kč.

Kubátova 1/32, Praha 15 - Hostivař
Tel.: 271 750 548
E-mail: info@toulcuvdvur.cz
www.toulcuvdvur.cz

LEDEN 2006
úterý ❑ 3. ❑ 10.00–12.00
Ekologická domácnost? Proč ne? Jak na
to, aby naše ekologická stopa byla co nejmenší a přitom byla naše domácnost čistá
a fungující? Tentokrát se zaměříme na
koupelnu – voda a přírodní kosmetika pro
zdraví, čistotu a krásu. Program proběhne
v mateřském klubu Mateřídouška, ale srdečně zveme i další zájemce z řad veřejnosti. Účast je nutno nahlásit nejpozději do
předcházející středy na tel. 271 750 548.
Vstupné: dospělý (+0 –1 dítě) 50 Kč, dospělý + 2 děti 70 Kč.
středa ❑ 11. ❑ 9.30–12.30
Víme, co jíme? Přijďte si vyzkoušet, jak
zdravě, chutně a levně zařadit do našeho
jídelníčku produkty biologického zemědělství. Tentokrát dostanete návody, tipy a recepty na vaření z kořenové a listové zeleniny, budeme si také povídat o zdrojích
protichřipkových vitamínů. Součástí je
i procházka biozahrádkou, ochutnávka
společně uvařeného jídla, bylinkový čaj,
vytištěný recept a další informace. K dispozici herna a zahrádka pro děti. Svou
účast je nutno vždy nahlásit nejpozději do

středa ❑ 17.30–18.30
Cvičení žen bez rozdílu věku

sobota ❑ 14. ❑ 9.00–13.00
Od zrna ke chlebu. Z vlastnoručně vymláceného zrní semelete mouku, zaděláte
chlebové těsto a upečete si malý chléb.
Během doby kynutí „Božího dárku“ společně nahlédneme do historie této důležité
potraviny a pohlédneme na chléb v lidových moudrostech či pokladech lidové tvořivosti… Nutná rezervace na tel.
271 750 548. Účastnický poplatek: 180 Kč
(zahrnuje lektorné i materiál)
pondělí ❑ 23. ❑ 16.00–18.00
Co nám roste na zahrádce. Nabízíme nový
program, který vám umožní nejen sledovat
proměny naší zeleninové, bylinkové
a okrasné zahrádky, ale i využít výpěstky.
Součástí programu je vždy dílnička, ve které
se naučíte vyrobit si jitrocelový sirup, měsíčkovou mast či sušenou vazbu. Toto setkání
je ve celoročním cyklu první. Na program je
třeba se přihlásit na tel. 271 750 548. Venku
je zima v plném proudu a mnohé z nás zajisté trápí kašel a jiné neduhy z nachlazení.
Povíme si jak s pomocí některých našich
výpěstků pomoci našemu organismu a vyrobíme si jitrocelový sirup, který si odnesete
domů. Vstupné: dospělý 30 Kč, děti, studenti a důchodci 15 Kč.
středa ❑ 25. ❑ 10.00 – 12.00
Zdraví na dosah. Tentokrát si posvítíme
na fytoterapii – léčbu bylinnými čaji. Součástí programu je procházka naším areálem, ukázka jednotlivých terapií, tématický
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pátek ❑ 15.00–17.00
Klub Velryba – Opatov. Pro děti od 9 do
14 let. Kde: klubovna v základní škole Ke
Kateřinkám
FLORBALOVÝ KLUB VELRYBA
Klub pro kluky a holky ve věku 10-14 let,
kteří mají chuť si každý týden zatrénovat,
zahrát fotbal, pobavit se a popřípadě se
zúčastnit nějaké akce (soustředění, přespávačky, bowling, hry po Praze, letní tábor atd.). čas od času si zahrajeme zápas
s jiným klubem!
Tréninky máme každý pátek
od 16 do 18 hod. v Modré škole na Hájích.
Cena za pololetí je 900 Kč, částka slouží
na pokrytí provozních nákladů.
Kontakt a další informace:
Zdeněk Zimmermann, 732 515 943,
www.cb.cz/praha4/florbal
text a bylinkový čaj. Probíhá v mateřském
klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme
i další zájemce z řad veřejnosti. Svou
účast je nutno vždy nahlásit nejpozději do
předcházející středy na tel. 271 750 548.
Vstupné: dospělý (+0 –1 dítě) 120 Kč; dospělý + 2 děti 160 Kč.
sobota ❑ 28. ❑ 9.00–17.00
Upleťme si košík. Mít vlastnoručně upletený košík je přáním mnoha našich návštěvníků, proto pro velký zájem opakujeme
tento kurs i letos. Nutná rezervace na tel.
271 750 548. S sebou: ostrý nůž, zahradnické nůžky, kladívko a pracovní oděv.
Účastnický poplatek: 400 Kč (zahrnuje
materiál, lehký oběd, kávu, čaj, lektorné)
❑

23. 12. 2005 – 1. 1. 2006
Perníkový betlém. Po loňských příznivých
ohlasech bude i letos o vánočních svátcích přístupný krásný perníkový betlém
Evy Kopecké od 23. prosince 2005 do 1.
ledna 2005 vždy od 14.00 do 15.00 hod.
Vstupné: dobrovolné.
Místo konání akcí
a bližší informace o programech:
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy
Toulcův dvůr, Kubatova 1/32,
102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel. 271 750 548,
E-mail: info@toulcuvdvur,
www.toulcuvdvur.cz
Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov
autobusem č. 177 do zastávky Chudenická
Kulturní přehled připravila
Daniela Jungmannová

