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INFORMACE
Městská policie

NOVÝ SERIÁL
Do čtvrtého desetiletí

ROZHOVOR
s Adolfem Bornem

Jako vždy jsou první měsíce roku ve znamení plesové sezo-
ny. Sály se rozsvěcují, orchestry ladí, dámy vstupují v pleso-

vých róbách a pánové si po roce zas oblékli fraky, večerem se
nesou líbezné tóny zvoucí k tanci… Ani Praha 11 nemůže
zůstat pozadu, a tak na 18. února připravila svůj – již jede-
náctý – Reprezentační ples obyvatel Jižního Města. Konat se
bude opět pod záštitou starostky naší městské části paní
Marty Šorfové. I letos jej jistě navštíví představitelé jiných
městských části – starostové, místostarostové, radní, zastupi-
telé – a také hosté Magistrátu hl. m. Prahy. Určitě se k nim
přidají zástupci firem sídlících na Jižním Městě. Obyvatelé
naší městské části i okolí si tak ve velkém sále Kulturního

domu Opatov poslechnou
hudbu v podání Big bandu
Kurta Winklera, Breakers –
rock’n’roll bandu a Karla
Kahovce. O předtančení se
postará taneční soubor
Sparty Praha a během veče-
ra bude uvedena Travesti
show Hanky Panky. Ani
letos samozřejmě nebude
chybět tombola s hodnotný-
mi věcnými cenami.
Moderování letošního
reprezent ačn ího
plesu se ujal Jaroslav
Suchánek. 

Tím ani zdaleka
program plesu v Kul-
turním domě Opatov
nekončí. Ve foyer bude o přestáv-
kách preludovat Lukáš Čermák.
Program bude celý večer přenášen audiovizuální technikou
do restaurace Palma. Zde bude k poslechu i tanci hrát kape-
la Memphis band. 

Úroveň Reprezentačních plesů obyvatel Jižního Města se
rok od roku zvyšuje a jejich prestiž roste. Už proto se máme
letos na co těšit. Srdečně vás zveme na XI. Reprezentační ples
obyvatel Jižního Města! 

Jana Jelínková
Foto: Ronald Hilmar

ÚNOROVÉ PLESÁNÍ
Jižního Města
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Rada MČ Praha 11 dne 20. 12. 2005 
na své 31. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ dodatek ke smlouvě o spolupráci při

zajištění lékařské  služby první pomo-
ci

SOUHLASÍ:
■ s přestavbou kotelny v Babákově ulici

čp. 2150 na polyfunkční objekt 

BERE NA VĚDOMÍ:
■ žádost občanského sdružení Společ-

nou cestou o pronájem nebytových
prostor v objektu ul. Donovalská 
čp. 1862 pro azylové bydlení  

Zastupitelstvo MČ Praha 11 dne 1. 12.
a 15. 12. 2005 na své 24. schůzi mj.:

SCHVÁLILO:
■ finanční spoluúčast ve výši 60 000 Kč

na projektu Křesťanského centra Jižní
pól: Partnerství 

■ dary tělovýchovným organizacím na
zajištění provozu v celkové výši
150 000 Kč 

■ zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2005 o finanční dar od společnosti
BAU plus, a. s., ve výši 50 000 Kč

■ přesun finančních prostředků ve
výdajích rozpočtu MČ Praha 11
z položky prevence soc. patologic-
kých jevů dětí a mládeže na položku
ostatní sociální péče; na dokrytí

nákladů spojených s poskytnutím
finančního účelového daru Klubu
vozíčkářů – pečovatelské službě
Petýrkova a Škole SPMP Modrý klíč

■ poskytnutí finančního účelového
daru ve výši 99 100 Kč Klubu vozíč-
kářů – pečovatelské službě Petýrkova
na zajištění asistentské služby
a poskytnutí finančního účelového
daru ve výši 10 000 Kč Škole SPMP
Modrý klíč na zakoupení Vojtova
terapeutického stolu 

VZALO NA VĚDOMÍ:
■ rezignaci paní Valerie Ešnerové

(ODS) na členství ve finančním výbo-
ru ke dni 31. 10. 2005

■ rezignaci Ing. Josefa Krtičky (KDU-
ČSL) na členství ve finančním výbo-
ru ke dni 22. 11. 2005

ZVOLILO:
■ Milana Pešáka (ODS) členem finanč-

ního výboru

■ Mgr. Zbyňka Holana (ODS) členem
finančního výboru

O čem jednala rada MČ a zastupitelstvo MČ

Individuální setkání občanů 
se starostkou a jejími zástupci

se koná 1. 2. 2006 od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ul.

Veřejné setkání občanů
se koná 8. 2. 2006 od 18.00 hod. v KD Klubka

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

Starostka Marta Šorfová: 267 902 204, 272 941 360

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

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

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

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

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

Výstava na radnici
Petr Gruber: Zachycené vzpomínky (fotografie)

7. 2. – 2. 3. 2006
Budova radnice ÚMČ Praha 11, 

Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: PO A ST: 8.00 – 17.30 hod., 
ÚT, ČT: 8.00 – 15.30, PÁ: 8.00 – 14.00

Tel.: 267 902 323 – odbor školství a kultury

OBJEDNÁVKOVÝ
ODVOZ ODPADU
do sběrného dvora
Od 1. dubna 2005 probíhá na

území hlavního města objednáv-
kový svoz odpadu od pražských
občanů. Jedná se o nadstandardní
placenou službu, která je pro značný
zájem rozšířena a pokračuje i v tomto
období. 

Provoz zahájil Magistrát hl. m.
Prahy ve spolupráci se svozovou spo-
lečností Pražské služby, a. s. Odpad je
proto svážen pouze do sběrných
dvorů provozovaných touto firmou,
tj. sběrný dvůr, kontakt:
Puchmajerova, Praha 5 

tel.: 284 09 85 81
Proboštská 1, Praha 6 

tel.: 284 09 84 75 
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 

tel.: 737 24 08 53 
Zakrytá, Praha 4 – Spořilov

tel.: 284 09 14 72 

Odvézt je možné veškerý odpad,
jaký lze odevzdat v kterémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Cena je stanovena za nalože-
ní (rozhoduje množství odpadu) 
a za ujeté kilometry (z nejbližšího
sběrného dvora na místo nakládky
a zpět: 
položka cena (bez DPH 19%)
naložení 1 m3 100 Kč
naložení celého nákladního
vozidla zn. Avia 1 200 Kč 
cena za 1 km 16 Kč 

Odpad je od fyzických osob trvale
hlášených na území hl. m. Prahy při-
jímán ve sběrném dvoře zdarma.
Výjimku tvoří pouze pneumatiky
(25,- Kč za kus) a stavební suť (nad
1m3 je zpoplatněna).

Svoz se uskuteční na základě písem-
né objednávky zaslané faxem, e-mai-
lem, poštou nebo osobně učiněné ve
sběrném dvoře. Pražské služby, a. s.
dohodnou s objednavatelem vhodný
termín odvozu. Naložit je možno maxi-
málně 12 m3 nebo 3 000 kg odpadu. 

Více informací lze obdržet 
na těchto telefonních číslech: 

284 091 472, 284 098 471, 
284 098 470.

Navštivte svého senátora
Každé pondělí od 15 do 18 hodin

Bajkonurská 736/4
1. patro, tel. 272 941 420

Na vaše otázky, problémy 
a podněty tu bude čekat

JAN NÁDVORNÍK
senátor vašeho volebního obvodu

Individuální termín schůzky lze domluvit na
výše uvedeném telefonním čísle.

OOpprraavvaa
V předchozím čísle Zpravoda-
je Klíč došlo k tiskové chybě
na str. 12 v článku Granty MČ
Praha 11. Grantový program
MČ Praha 11 v oblasti kultury,
určený pro fyzické a právnické
osoby je pro oba tyto subjekty
určen i pro jejich celoroční čin-
nosti. Omlouváme se za tuto
tiskovou chybu.
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Zabezpečuje s. r. o. SIRÉNA®
pro občany Prahy 11 bezplatně, 

vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat na

tel./fax: 261 263 138
Tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s.,

divize tisk, Přátelství 986, 104 00 Praha 10,
tel.: 272 015 117, fax: 272 015 127

Úřad MČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

tel./fax: 267 902 493, 
tel.: 267 902 487.

e-mail: KLIC@P11.MEPNET.CZ
Redaktorka 

Jana Jelínková

předseda: Mgr. Jiří Polák
členové: Marta Šorfová (starostka), 
Marek Absolon, Pavel Bělohlávek, 
Jakub Ježek, Ing. Jan Komárek, 

Jan Meixner, Ing. Karel Peka,
Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

■ Návštěvníci adresy www.praha11.cz
nalezli nový web? Proč se webové
stránky naší městské části měnily
a jaká zlepšení přinesou svým
návštěvníkům?
Nové webové stránky splňují tech-

nické parametry podle pravidel daných
Ministerstvem informatiky ČR. Zlepši-
la se tak přístupnost k webovým infor-
macím, a to i postiženým osobám.
(Ona pravidla  lze najít na adrese
http://www.micr.cz/scripts/detail.php
?id=1588.)  Kontrast barev nyní splňu-
je předepsané minimum, menu  je
dostupné i bez použití skriptů a lze je
roztáhnout na celou plochu obrazovky
– podle rozlišení nastaveného uživate-
lem. Snažili jsme se při přípravě našich
nových webových stránek reagovat
také na nejčastější připomínky veřej-
nosti. Změny  prodělalo i diskusní
fórum. Jeho návštěvníci si budou  moci
zvolit své vlastní řazení příspěvků,
takže v nich budou snadněji hledat. 

■ S příchodem zimy se na diskusním fóru
začaly objevovat stížnosti na kluzkost
nové lávky přes dálnici D 1 a časté byly
dotazy na úklid u stanice metra Chodov. 
Za současných klimatických podmí-

nek se nedá povrch této lávky měnit.
O její schůdnost se stará TSK, a to plu-
hováním, čištěním mechanickým kar-
táčem a posypem drtí. Vzhledem
k tomu, že bezpečnost veřejnosti je
naší prioritou, bude na jaře za vhodné-
ho počasí lávka opatřena novým, drs-
nějším povrchem. 

Nedostatečný úklid schodů do sta-
nice metra Chodov projednal odbor
životního prostředí s vlastníkem
pozemku dne 15. 12. 2005. Schody
byly zaneseny vrstvou zeminy a zjištěn
zde byl i drobný směsný a skleněný
odpad. Při dalších kontrolách již bylo
ono místo čisté. 

■ Přečetla jsem si listopadový i vánoční
Klíč, a opět jsem se v něm nedozvěděla,
kde bychom si mohli zabruslit, o plavání
nemluvě. Není  podivné, že na
pozemcích Prahy 11 jsou firmy
s miliardovými zisky, ale žádné
možnosti sportovního vyžití tohoto
druhu? ptají se manželé Pospíšilovi. 
Všechny zmiňované pozemky jsou

nebo donedávna byly v majetku hl. m.
Prahy, takže příjmy z jejich pronájmu
či prodeje patří Praze,  nikoli naší
městské části. S investory se ovšem

snažíme komunikovat, čehož výsled-
kem mimo jiné je, že například Cent-
rum Chodov věnovalo 250 000 Kč na
sport a kulturu, firmy z areálu The
Park přispívají na dostavbu staré Cho-
dovské školy a T-Mobile rozdělil přes
700 000 Kč na sportovní, sociální
a kulturní potřeby naší městské části.
Věřím, že tato spolupráce se bude dále
rozvíjet.

V současné době lze navštěvovat
několik veřejných sportovišť, kde se
nacházejí kurty na míčové hry, pro
veřejnost jsou v odpoledních hodinách
otevřena i školní hřiště.  Rádi bychom
ale nabídku sportovišť ještě rozšířili.
Proto nyní jednáme o svěření pozem-
ků při ulici Mírového hnutí, a to pro
výstavbu bazénu s dvacet pět metrů
dlouhou plaveckou dráhou a letního
akvaparku. U Základní školy Květno-
vého vítězství 1554 se připravuje pří-
rodní ledová plocha pro bruslení.
I letos budeme zasněžovat kopečky
v Centrálním parku. 

■ Jižní Město bude mít v tomto roce
třicáté narozeniny. Jak je oslaví? Co
mohou obyvatelé Prahy 11 v tomto
směru očekávat? 
Třicet let Jižního Města bychom

chtěli oslavit vskutku důstojně. Osla-
vy zahájí v Kulturním domě Opatov
jedenáctý ročník reprezentačního
plesu naší městské části, díky němuž
tam bude večer 18. února plný zába-
vy. Chystáme výstavu o rozvoji
a investicích v Praze 11. Dne 30. květ-
na chceme na zahradě u radnice
uspořádat jihoměstský piknik. Umě-
lecky hodnotný opět nepochybně
bude 3. ročník Tónů Chodovské tvrze.
Krásné kulturní i společenské zážitky
přinesou pečlivě připravené Dny
Prahy 11 a divadelní festival v Kultur-
ním centru Zahrada. Úplně vše
nechci ještě prozrazovat,  ale čeká nás
příjemný rok. 

Větší důraz, a samozřejmě nejen při
oslavách  třicátin Jižního Města, hod-
láme klást na spolupráci s městskou
policií a Policií České republiky, aby
naše městská část byla čistší a bezpeč-
nější. 

Se starostkou
paní Martou Šorfovou

hovořil Filip Procházka
(Dotazy byly redakčně kráceny)

Zeptali jste se STAROSTKY
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Vystoupení 
pro nejstarší spoluobčany
V pátek 2.prosince 2005 se uskutečnilo vskutku neobvyklé set-
kání dvou generací.

Děti z naší školní družiny ZŠ Ke Kateřinkám překvapily a potě-
šily pěkným programem nejstarší spoluobčany, kteří jsou ubytová-
ni v Sociálně ošetřovatelském centru v Janouchově ulici. Děti 3.
a 4. tříd předvedly aerobic a gymnastické sestavy při hudbě, zazpí-
valy písničky z pohádek a nakonec rozdaly každému keramický sví-
cen a záložku do knihy. Slzičky v očích dojatých babiček a dědečků
dokazovaly, že se besídka k Mikuláši velice líbila.

Z dárků, které děti vytvořily, měli velkou radost.
Při loučení dostaly i děti na oplátku sladkou odměnu. Když pře-

bíraly čokoládové mikuláše, slíbily, že přijdou ještě jednou před
vánočními prázdninami. Děti z 1. a 2. tříd připravily básničky
s vánoční tematikou a zazpívaly si společně koledy.

Už teď všichni cítí, že podobná setkání jsou pro obě strany
zpestřením a hezkým prožitkem a budou pokračovat i v příštím
roce.

Pražské Planetárium oslavilo
pětačtyřicet let 
Je tomu již pětačtyřicet
let, v roce 1960 zahájilo
svou činnost pražské Plane-
tárium. „Narozeninový“ slav-
nostní ceremoniál se konal
ve středisku Stromovka. Pla-
netárium Praha patří k jed-
nomu z největších zařízení
svého druhu na světě, u nás
je jediné.Tři pražská středis-
ka – Štefánikovu hvězdárnu,
Planetárium Praha a Hvěz-
dárnu v Ďáblicích – v loň-
ském roce navštívilo přes
150 000 lidí, a návštěvnost
tak proti předchozímu roku
mírně vzrostla. Pravidelná
představení určená dětem, kurzy, zajímavé pořady pro dospělé
i různé jazykové verze projekcí jsou dnes samozřejmou součástí
programů.Podrobnější informace o jednotlivých střediscích, sálech
i programech naleznete na adrese www.planetarium.cz.

Silvestr pro dříve narozené
V Centru sociálních
služeb byl Silvestr také
dříve, tedy 30. 12. 2005,
ale datum bylo to jedi-
né, co jej odlišovalo 
od toho kalendářního.
Posuďte sami: silvest-
rovský guláš, chlebíčky,
jednohubky, brambůr-
ky, oříšky, jako druhá
večeře sekaná; pivo,
víno, kořalička, míchané
nápoje; lampiony, gir-
landy, konfety; zpěv,
tanec, úžasný výkon seniorské kapely Jižanka a ohromná nálada.
To všechno se vešlo do jídelny v Křejpského ulici a udělalo
radost více než stovce přítomných. K té radosti také přispěli
sponzoři dvou sudů piva, starostka Marta Šorfová, její zástupce
Petr Popov a ODS Prahy 11.

Asociace průvodců 
zve na prohlídku Prahy
Největší profesní organizace průvodců v oblasti cestovního
ruchu u nás, Asociace průvodců ČR, zve zájemce na prohlídku
Prahy s odborným výkladem.Tato akce pro širokou veřejnost se
v rámci oslav Mezinárodního dne průvodců koná už pátým rokem.
Letošní prohlídka se uskuteční v sobotu 18.února 2006,sraz účast-
níků je ve 14.00 hodin v Galerii historických řemesel na Kampě,
Nosticova 8, Praha 1 (za Werichovou vilou). Průvodci připravili
několik prohlídkových tras, a také zvláštní program pro rodiny
s dětmi.Kromě toho Galerie historických řemesel návštěvníky při-
vítá masopustním programem. Symbolický poplatek za prohlídku
je 20 Kč a výnos akce bude poukázán na obnovu pražských pamá-
tek. Školní skupiny si mohou sjednat bezplatnou prohlídku v pra-
covní dny od 13. do 17. února 2006. Prosíme školy, aby prohlídku
nahlásily do 8. 2. 2006 ing.Hejdukovi na tel. 235 356 904, a to večer
mezi 20. – 22. hodinou. Informace o prohlídkách naleznete také na
internetové adrese: www.asociacepruvodcu.cz.

„Burza“ tiskovin 
o Praze 11
Bezplatnou „burzu“ star-
ších tiskovin městské části
Praha 11 připravily na pondě-
lí 13. února 2006 od 14 do 17
hodin informační kancelář
ÚMČ v Ocelíkově ulici 672/1,
redakce zpravodaje Klíč
a Regionální klub SPHV.
V uvedené informační kance-
láři a uvedeném čase budou
bezplatně k dispozici různé
zbývající starší tisky (propa-
gační, publikace, zpravodaje
Prahy 11 aj.) pro ty, kdo chtě-
jí mít sbírku kompletní.
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Narozeniny

K neuvěřitelným stočtvrtým narozeninám přišla paní Marii Helc-
lové poblahopřát starostka naší městské části Marta Šorfová. Paní
Marii by nikdo takto vysoký věk nehádal, je čiperná, usměvavá a má
radost z maličkostí.Tak jí popřejme, ať jí ještě dlouho slouží zdraví.

Krásného stoletého jubilea se v listopadu dožil pan Karel Pavlát.

Prima pár 
roku 2005
Zábavná hra, která
se v prosinci konala
v jídelně v Křejpského
ulici, byla po předloň-
ské Prima babičce tře-
tím ročníkem soutěže,
ve které senioři Jižního
Města soutěžili, tento-
krát o titul Prima pár
2005. Utkali se ve čty-
řech disciplínách a kromě oslnění poroty se také snažili pobavit své
kolegy a přátele. Kdyby nic jiného, tak tohle se jim opravdu poda-
řilo, a o to šlo především.V konkurenci jedenácti párů nakonec zví-
tězili a odměnu pro vítěze – televizor věnovaný radnicí Prahy 11
– si odnesli manželé Čajkovi z klubu seniorů Křepkého 1.

Marta Holásková v Knihovně Opatov   
V době od 31. ledna
do 25. února 2005
se bude v Knihovně
Opatov konat výstava
malířky, grafičky a tex-
tilní výtvarnice Marty
Holáskové (1951). Ta
již od mládí  tíhla
k umění. Absolvovala
LŠU ve Frenštátu pod
Radhoštěm (ak. sochař
Karel Vašut), PFUK
Praha (ak. malíř Milo-
slav Polcar) a svá stu-
dia zakončila na AVU (doc. Ladislav Čepelák). Její tvorba je
nesmírně různorodá.Vytváří grafiku, maluje nejen klasické olejo-
malby, ale také na hedvábí, tvoří tapiserie a kreace z textilních
originálů. Uspořádala mnoho výstav doma i v zahraničí. Nejvíce
ji inspiruje koloběh přírody, střídající se barvy, úžasné tvary, neu-
stále se obnovující, a pokaždé jiná krása. Jak sama říká: „Chci tím,
co dělám, rozdávat radost, sílu, pohodu a klid.“ Výběr z tvorby
výtvarnice Marty Holáskové návštěvníky Opatovské knihovny
určitě potěší.

Hodování pro seniory
Společné štědrove-
černí hodování seni-
orů Centra sociálních
služeb v klubech DPS
Šalounova (foto) a Bla-
tenská se stalo milou
a vyhledávanou tradicí.
Návštěvníky tu i letos
čekala nádherná vánoč-
ní tabule se stromkem
a hořícími svíčkami,
rybí polévka, řízek
s bramborovým salá-
tem, cukroví, ovoce, káva, víno, pivo, prostě vše jako doma.Tradič-
ní byla i návštěva starostky naší městské části paní Marty Šorfové
a zástupců Centra sociálních služeb.V DPS Blatenská se našel čas
dokonce i na návštěvu v soukromí. U Drážďanských bylo moc
hezky.

Výročí svatby
Antonín a Olga Vajnerovi oslavili
dne 18. 11. 2005 v Chodovské tvrzi
diamantovou svatbu. Vzali se 17. 11.
1945, seznámili se o rok dříve na Kři-
voklátě. Mají dceru a syna, sedm vnou-
čat a osm pravnoučat. Pan Antonín
pracoval celá léta jako řidič a paní Olga
byla většinou v domácnosti a starala se
o potomstvo. Do roku 1981 bydleli
v Libni a poté se přestěhovali na Jižní
Město.

Manželé Eva a Josef Ondřichovi oslavili zlatou svatbu v Cho-
dovské tvrzi 25. 11. 2005. Sňatek měli 16. 11. 1955. Hodně štěstí,
zdraví a dalších společných let jim popřála starostka naší městské
části Marta Šorfová. Manželé Ondřichovi žijí v rodinném domku
v Chodově. Paní Eva pochází z Cho-
dovce, pracovala jako zdravotní sestra.
Pan Josef byl stavebním technikem
a jako mladý hrál aktivně hokej. Do ZŠ
chodil v Chodově, tutéž školu později
navštěvovala jeho dcera i vnuk.Paní Eva
i pan Josef vždy rádi cestovali a pozná-
vali nové kraje. Své dceři Kateřině
vytvořili hezké rodinné zázemí a stej-
nou lásku a péči nyní věnují vnoučatům
Michalovi a Markétce.
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Ing. Ivan Škoda (ČSSD)

Rád bych čtenářům
Klíče oznámil, že

zastupitelstvo naší měst-
ské části na svém zase-
dání  dne 15. 12. 2005
revokovalo záměr slou-
čit zdravotní zařízení
Jižního Města I. a II.
Uložilo mi, abych na za-
sedání zastupitelstva

v polovině letošního roku předložil nový
záměr na sloučení těchto zdravotnic-
kých zařízení, včetně zřizovacích listin.
Takže informace uvedené v minulém
čísle Klíče již nejsou aktuální.

V lednovém čísle našeho zpravodaje
našli čtenáři termíny zápisů do jednotli-
vých základních škol v Praze 11. Podle
mého názoru je jich v naší městské části
dostatek a školství na Jižním Městě je na
velmi dobré úrovni. Doporučuji proto
rodičům, aby své dítě dali do základní
školy nejblíže jejich bydlišti. Všechny
školy totiž mají kvalitní učební plán,

každá vyučuje minimálně jeden, ale
spíše dva světové jazyky, a také vybave-
ní škol je na stejné úrovni. Důležité
podle mého názoru je, aby dítě nemuse-
lo přecházet příliš frekventované ulice
nebo za základním vzděláním zbytečně
dojíždět hromadnou dopravou. Pokud
mají rodiče chuť zapojit se do činnosti
školy, mohou se zajímat o místo ve škol-
ních radách. Jižní Město už dávno není
jen „noclehárnou“, máme zde kvalitní
bydlení, spoustu zeleně, dětská hřiště,
na poměry Prahy neobyčejně čisté
ovzduší a v tomto příjemném prostředí
i dostatek MŠ a ZŠ. Také proto věnuje-
me velikou pozornost jejich rekonstruk-
cím, a hlavně průběžným opravám,
neboť udržovat školní zařízení je pod-
statně levnější než později celková
rekonstrukce. V rozpočtu na příští rok
proto zastupitelstvu navrhuji investovat
poměrně velkou částku, 126 milionů
korun, právě do školství. Věřím, že
zastupitelstvo  přijme tento  návrh
s pochopením a investice do jihoměst-
ského školství schválí. Pokud by se tak

nestalo, budou nás pozdější rekonstruk-
ce zchátralých školních budov, hlavně
mateřských škol, stát nesrovnatelně více. 

Investice do školství by podle mého
názoru měly být naší prioritou, protože
jsou to investice do budoucnosti naší
městské části a jejích obyvatel. Školy,
a to jak základní, tak i mateřské, jsou
prvopočátkem výchovy budoucích gene-
rací občanů JM. Určitě si všichni přeje-
me, aby z našich škol vycházeli slušní,
odpovědní a tolerantní lidé. Když dětem
poskytneme krásné školní prostředí, tak
si na ně zvyknou a přijmou je za své.
Zkušenosti nám totiž ukazují, že
v rekonstruovaných školách děti maje-
tek neničí. A pokud se úctě k majetku
děti naučí již ve škole,  je velmi pravdě-
podobné, že pak nebudou devastovat
ani domy, hřiště atd. Víme, jakým van-
dalismem naše městská část dosud trpí,
a snažíme se s ním bojovat. Domnívám
se, že všestranně kvalitní a krásné školy
v tom mohou sehrát významnou úlohu.
Závěrem bych rád  popřál čtenářům
Klíče hodně zdraví a štěstí v roce 2006.

Ing. Jan Šimůnek (ED)

V minulém čísle
Klíče jsem slíbil, že

se vrátím k problému
deregulace nájemného.
Toto téma je aktuální
proto, že v prosinci loň-
ského roku zákon
o deregulaci nájemné-
ho schválil Parlament
České republiky. Nejdří-
ve je nutné upřesnit, že

deregulace přichází v úvahu až od roku
2007. To znamená, že v letošním roce
bude nájemné beze změn. Městská část
chtěla mít v otázce výše nájemného
jasno, a proto si již před několika lety
dala zpracovat finanční strategii regene-
race panelových domů. Závěry z této
studie hovoří o maximálním nájemném

60 Kč/m2/měsíc s tím, že této výše by se
mělo postupným zvyšováním dosáhnout
až v roce 2010.

V současné době, kdy proběhla
masivní privatizace, je pro dokončení
regenerace potřeba „pouhých“ 300 mili-
onů korun. Pokud se to  porovná se sou-
časnou výši nájemného, pak není třeba
dosáhnout ani oněch 60 Kč/m2/měsíc.
O kolik se tedy bude upravovat nájem-
né?  Dnes je již platné usnesení rady
městské části (číslo 041/15/R/2005), ve
kterém je u nově uzavíraných smluv
a v domech, kde proběhla regenerace,
stanoveno nájemné ve výši 45
Kč/m2/měsíc. Domnívám se, že nájem-
né v této výši je dostatečné pro zajištění
finančních prostředků potřebných pro
regeneraci. Samozřejmě pokud do hry
nevstoupí inflace nebo jiné vlivy.
O konečné úpravě rozhodne rada měst-

ské části, a to ve druhé polovině tohoto
roku. Domnívám se, že při rozhodování
by měly být vzaty v úvahu celkové nákla-
dy na bydlení. Pokud bude zvýšení
nájemného uplatněno pouze u bytů
v regenerovaných domech (tedy i zatep-
lených), pak by se celkové náklady na
bydlení neměly zvyšovat.  Tato úvaha
vychází z předpokladu, že  výměnou
oken a zateplením budov dojde k úspo-
ře nákladů na vytápění. V jiné rovině je
pak možná diskuse, zda nízké nájemné
nevyvolá ono předpovídané „stěhování“
mezi sídlišti a starou výstavbou. Tedy
profilaci na chudé a bohaté městské
části. Osobně jsem optimista, věřím, že
k tomu nedojde, zejména proto, že
v naší městské části již převládá osobní
vlastnictví bytů – domů nad bydlením
prostřednictvím nájemního vztahu. Přeji
krásné prožití roku 2006.

Ing. Petr Popov (ODS)

O rozpočtu na letoš-
ní rok jsem se

v Klíči  zmiňoval už
několikrát. Návrh roz-
počtu je podle mého
názoru sestaven dobře,
byl  konzultován se
zastupiteli i odbory
úřadu městské části
a jejich připomínky byly

do návrhu promítnuty. Předpokládám,
že měsíce práce, které jsme přípravě roz-
počtu věnovali, se zúročí a schválený
rozpočet naší městské části budu moci
podrobněji představit již v příštím čísle
Klíče.

Dnes bych ale nechtěl mluvit o peně-
zích. Rok, do kterého jsme vstoupili, je
rok volební, v červnu nás čekají volby do
Parlamentu České republiky a na pod-

zim volby komunální, volby do Zastupi-
telstva městské části Prahy 11. Připadá
mi, jako by ty minulé skončily včera,
a zatím již uplynuly víc než tři roky
práce,  takže se opět přiblížila doba, kdy
budeme skládat účty a voliči rozhodnou,
jakým směrem se bude naše městská
část ubírat další čtyři roky. 

V roce 2006 si navíc připomínáme,
že je tomu již třicet let od doby, co se
do Jižního Města, největšího, a tehdy
stále ještě  rozestavěného sídliště v srdci
Evropy, začali stěhovat první obyvatelé.
Jižní Město tedy bude v tomto  voleb-
ním roce slavit třicáté narozeniny. Náš
oslavenec určitě dostane spoustu darů
– opravíme další panelové domy, ve
staré chodovské škole dobudujeme
tělocvičnu, další finanční prostředky se
chystáme investovat do parku u Cho-
dovské tvrze. Hodně se za těch třicet let
změnilo, do centra Prahy už nejezdíme

autobusy a jihoměstské ženy se  na Vác-
lavském náměstí nepřezouvají z holí-
nek do lodiček. Zase ale máme jiné
problémy, které sebou život tak velké-
ho sídliště přináší. A právě v této sou-
vislosti mě na sklonku loňského roku
potěšilo ocenění, jehož se nám dostalo
od České asociace streetwork, sdružují-
cí nízkoprahové sociální služby. Asoci-
ace udělila čestné uznání oddělení
sociální prevence úřadu naší městské
části. Jedním z hlavních kritérií pro ně
je odbornost práce. I díky úsilí našich
sociálních pracovníků, dobrovolných
organizací, nízkoprahových  klubů
mládeže, kulturních domů se Jižní
Město zatím nestalo tím obávaným slu-
mem, a věřím, že se jím  nikdy nestane.
Záleží přece na nás všech, jakým smě-
rem se bude Jižní Město ubírat, jak se
nám tady bude  dalších třicet let společ-
ně žít. 
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Vše začalo myšlenkou postavit
v Praze 11 Komunitní centrum,

které by sloužilo věřícím i nevěřícím,
dětem i lidem potřebným. Římskokato-
lická farnost při kostele sv. Františka
s Assisi ve spolupráci s Arcibiskupstvím
pražským a po dohodě s městskou částí
Praha 11 v roce 2001 vyzvala jedenáct
architektonických ateliérů ke zpracová-
ní srovnávacích studií této stavby. Uva-
žované Komunitní centrum bylo
v souladu s územním plánem umístěno
na konec Centrálního parku u stanice
metra Háje. Osm ateliérů odevzdalo své
práce, některé předložily dokonce něko-
lik vizualizací, a nakonec zvítězil návrh
Ing. arch. Vítězslavy Rothbauerové.  

V kostce si připomeňme další kapi-
toly historie, která této již započaté
stavbě předcházela. První souhlas se
záměrem výstavby Komunitního cent-
ra vyjádřila Rada městské části Praha
11 na své 17. schůzi dne 25. 6. 2002,
podmínkou ovšem bylo následně doře-
šit dopravní napojení, k čemuž také
došlo. Zpravodaj Klíč se hbitě ujal své
povinnosti a v nejbližším čísle
(7–8/2002) o projektu informoval

občany. Čtenáři se tak o něm dozvědě-
li četné podrobnosti, a navíc zde byla
otištěna vizualizace celé stavby. Doku-
mentaci k územnímu řízení schválila
rada městské části 9. 1. 2003. Další
informace o plánované výstavbě
Komunitního centra se objevily v říjno-
vém Klíči roku 2003. Oba články
napsal stavební technik Arcibiskupství
Pražského Ing. Jaroslav Jelínek. Začá-

tek stavby pak byl kvůli protestům
z řad občanů Prahy 11 odložen.
Základní kámen stavby byl tedy polo-
žen až 27. srpna 2005, v den, kdy se
oslavovaly narozeniny patronky
Komunitního centra, Matky Terezy. Ve
Zpravodaji Klíč jsme si aktuální zprá-
vy o tomto projektu přečetli v červno-
vém a prosincovém čísle roku 2005. 

Jana Jelínková, foto: archiv

V Senátu je zatím klid
a mír, čekáme na

zákony ze třetího čtení
Poslanecké sněmovny.
Před Vánocemi jsem
pořádal v Senátu koncert
Rybovy mše vánoční, na
kterém vystupovala
Základní umělecká škola z Trha-
novského náměstí v Hostivaři.
Koncert se velmi  podařil a zazna-
menával jej Český rozhlas 2.
Krásnou hudbu v podání dětí
a jejich rodičů si přišel poslech-
nout i kardinál Vlk. Rád bych
tento koncert opakoval každý
rok, aby se stal v horní komoře
parlamentu nepsaným pravidlem.
Vraťme se ale  zpět k zákonům,

které teprve projdou
Senátem. Za zmínku
určitě stojí zákon
o registrovaném partner-
ství, tedy zákon, který
umožňuje občanům stej-
ného pohlaví uzavírat
registrovaná, do matriky

zapsaná partnerství. Obávám se,
že tento zákon vzbudí nevoli
u mnoha mých kolegů, zvláště
pak v konzervativní části Senátu,
a určitě dojde k ostré výměně
názorů. Ostatní zákony zde nebu-
du uvádět, jelikož mi přijdou
zatím dost nekvalitní, chybné
a bohužel i socialistické.

Zpracovala Jana Jelínková

SENÁTORSKÉ OKÉNKO Jana Nádvorníka

KOMUNITNÍ CENTRUM – historie vzniku

PRŮVODCE
Městskou částí Praha 11
Úřad městské části Praha 11 vydal aktu-

alizovaného Průvodce městskou částí
Praha 11. Důležité informace o jednotli-
vých 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 kan-
celářích v Ocelíkově ulici a budově polikli-
niky v Šustově ulici. 

Filip Procházka

Městské centrum sociálních služeb otevřelo v Infocentru
KONTAKT na Palackého náměstí v Praze 2, v podcho-

du metra B, poradnu pro nezaměstnané. Zájemci ji mohou
navštívit každé pondělí od 10.00 do 14.00 hodin. Poradkyně
Mgr. Lenka Červená s klienty pracuje individuálně – pomá-
há jim při vytipování nového zaměstnání, probírá s nimi
postup jak komunikovat se zaměstnavatelem, jak psát živo-
topis nebo průvodní dopis. 

Nejdůležitější je však pomoc při vyhledávání konkrétní
práce. K tomu poradkyni slouží internet, noviny i časopi-
sy. Na poradnu se zatím obracejí lidé v předdůchodovém
věku i maminky po skončení rodičovské dovolené, lidé

s nízkým vzděláním a dlouhodobě nezaměstnaní, ale také
lidé s postižením.  Zvýšená péče je věnována dlouhodobě
nezaměstnaným. Do poradny se můžete předem objednat
na tel. 222 562 234 nebo 222 646 151, nejlépe ve středu od
8.00 do 14.30 hod., ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 11.30
hod., e-mail: infokontakt@mcssp.cz; cervena@mcssp.cz,
Městské centrum sociálních služeb a prevence:
www.mcssp.cz

Zaměstnavatelé, pokud chcete nabídnout brigádu nebo
práci, budeme rádi, když své nabídky pošlete na e-mail: info-
kontakt@mcssp.cz nebo zatelefonujete na tel.: 222 563 704.

Marie Šusterová

NOVÁ PORADNA pro nezaměstnané
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Úřadu městské části Praha 11
■■ Odbor školství a kultury je stejně jako ostatní odbory orga-

nizační jednotkou ÚMČ Praha 11. Radou městské části je zřízen
pro výkon rozhodovacích, odvětvových, kontrolních, metodických,
poradních a organizačních činností v oblasti předškolního
a základního školství, kultury, tělovýchovy, sportu a volnočasových
aktivit. V přenesené i samostatné působnosti metodicky vede orga-
nizace zřizované městskou částí. Má na starosti koncepci a ekono-
miku školství, kultury a tělovýchovy a v tomto směru spolupracuje
například s ministerstvem školství, ministerstvem kultury, Magist-
rátním úřadem hlavního města Prahy, Českou školní inspekcí, Poli-
cií ČR, Městskou policií, s pedagogicko-psychologickými
poradnami a výchovnými poradci ZŠ a s dalšími institucemi. 

■■ Agendu školství, která se zabývá především plněním úkolů
vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), vede paní Ivana Malínská (předškolní školství), 
tel. 267 902 328, a paní Ivana Guthová (základní školství), 
tel. 267 902 324. Tato agenda se zabývá především tvorbou kon-
cepce sloužící k rozvoji a fungování školství na území MČ Pra-
ha 11. Sleduje a vyhodnocuje, jak jsou využívány kapacity školních
budov, a na základě toho se pak školy zřizují, nebo naopak sluču-
jí, případně ruší. Aktualizuje změny v registru škol a školských zaří-
zení, monitoruje školní vzdělávací programy. Podílí se na tvorbě,
plnění a kontrole rozpočtu, a to jak v oblasti příspěvkové, tak
v oblasti mzdové politiky a zaměstnanců škol. Kromě toho jmeno-
vané pracovnice rodičům radí, do jaké školy zapsat dítě nebo žáka,
podle toho, jaké má potřeby, schopnosti, zájmy a záliby nebo do
které spádové oblasti patří, aby se daly vyloučit například kompli-
kace při docházce. S tím úzce souvisí i spolupráce s rodičovskou
veřejností a konzultace s rodiči při umísťování dětí a žáků se spe-
cifickými poruchami učení. S veškerou činností odboru souvisí
agenda přestupků a stížností na úseku školství. 

■■ Agendu kultury vede Bc. Markéta Horáková, tel.
267 902 323. Tato agenda je rovněž velmi rozsáhlá a rozmanitá.
Vedle administrativních obecností, jako je např. tvorba a realizace
koncepce kultury MČ Praha 11, metodické řízení kulturních domů
v působnosti OŠK (jedná se o tři kulturní domy – KD Chodovská
tvrz, KC Zahrada, KD Klubka), příprava a čerpání rozpočtu pro
kulturu po věcné stránce a vedení agendy grantových programů
v oblasti kultury, se tato pracovnice stará o nejrůznější kulturní
akce, které MČ Praha 11 v průběhu roku pořádá. Organizačně při-
pravuje výstavy (zpravidla i jejich vernisáže) a další tradiční akce,
jako např. Dny Prahy 11, literární soutěž O zlatý klíč, vánoční akce
(vánoční koncert, vánoční trhy), částečně také Balonstory aj. Při
těchto a dalších akcích aktivně spolupracuje se základní umělec-
kou školou, městskou knihovnou, církevními organizacemi,
občanskými sdruženími, spolky, nadacemi a dalšími organizacemi
s kulturním zaměřením. V přenesené působnosti vede agendu míst-
ních poplatků ze vstupného, agendu přestupků na úseku kultury
a vyřizuje stížnosti v souvislosti s kulturními aktivitami. Pod agen-
du kultury spadá též evidence kulturních památek, uměleckých děl
a válečných hrobů na území MČ Praha 11 a s tím i nutná péče
o jejich stav. 

■■ Agendu sportu a tělovýchovy vede paní Ing. Vlasta Dirová, tel.
267 902 325. Lze konstatovat, že pro obyvatele naší městské části
byla vytvořena, zejména v posledním období, velká nabídka aktivit
v oblasti volného času. Značně vzrostl počet zejména soukromých
subjektů nabízejících spoustu možností sportovat. Pestrá je také čin-
nost subjektů zřizovaných státem i těch, které zřizuje obec. Pozadu
nezůstávají ani občanská sdružení a různé spolky, jejichž počet rov-
něž neustále stoupá. Velký význam má grantový program pro oblast
sportu a tělovýchovy, který vyhlašuje městská část již od roku 1998.
Všech devět základních škol na JM má nově vybudovaná nebo zre-
konstruovaná víceúčelová hřiště. Tato školní hřiště jsou v odpoled-
ních hodinách a o víkendech přístupná veřejnosti. Každoročně se
pořádají různé sportovní akce jako např. Cyklistický závod o pohár
starostky, Cross Cup, Jižní Město na kolech apod. 

■■ Agendu oprav a údržby školských objektů vedou pan Libor
Lála, tel. 267 902 321, a pan Kvido Boublík, tel. 267 902 368. Ve
spolupráci se správními firmami pravidelně dvakrát ročně kontro-
lují technický stav školních budov i pozemků a kulturních domů.
Na základě zjištěných skutečností připravují plán oprav a údržby,
popř. investic, aktualizují a doplňují technickou dokumentaci, a to
vždy s ohledem na účelovost, bezpečnost a ochranu zdraví dětí
a žáků, jimž zařízení výchovy a vzdělání slouží. Velké opravy se
provádějí zpravidla v době hlavních školních prázdnin, drobné
opravy, podle jejich naléhavosti, v průběhu celého roku. Naši pra-
covníci dále vyhodnocují energetickou náročnost objektů, navrhu-
jí a realizují opatření ke snížení spotřeby energií, vedou
a aktualizují pasportizaci objektů, vyřizují náměty a stížnosti uži-
vatelů a občanů. Všechna výše uvedená opatření se přijímají a rea-
lizují vždy ve shodě s řediteli subjektů a s jejich hospodářskými
pracovníky. 

■■ Agendu investic vede paní Eva Šnellerová, tel. 267 902 322.
Technické prohlídky budov (základních a mateřských škol a kul-
turních domů), které se konají dvakrát ročně, a to za účasti vlast-
níka (zástupce OŠK), uživatele (ředitelé ZŠ MŠ, a KD) a správních
firem (TOMMI-holding, spol. s r. o., Centra a.s.), ukáží potřebu
rekonstrukcí. Ty se pak zařazují jako jednotlivé akce do plánu rea-
lizace na příští roky. Koncem roku se prioritní rekonstrukcí zařa-
zují do návrhu rozpočtu pro následující rok. Po schválení rozpočtu
zastupitelstvem městské části se konají výběrová řízení na dodava-
tele jednotlivých rekonstrukcí. Jedná se převážně o rekonstrukce
střešních krytin objektů, rekonstrukce obvodových plášťů, včetně
zateplení, výměny oken, a rekonstrukce sociálních zařízení. Proto-
že většina objektů, které městská část Praha 11 vlastní, je stará 20-
25 let, musíme rekonstrukce uskutečňovat plánovitě a postupně,
s ohledem k výši finančních prostředků na ně vynakládaných.
Žádoucí by byl takový dostatek finančních prostředků, aby postup-
ně všechny školské objekty měly odpovídající technický stav, a to
nejen po stránce funkční, ale i po stránce estetické.

■■ Agendu smluvních vztahů (nájemních smluv a pohledávek)
vede paní Alena Kirchnerová, tel. 267 902 369. Její práce zahrnu-
je přípravu podkladů pro uzavírání nájemních smluv dlouhodo-
bých i jednorázových, včetně všech náležitostí s tím souvisejících,
a pronájmy ve školských objektech včetně pozemků. Poskytuje
informace o uvolněných nebytových prostorech a možnostech pro-
nájmů nebytových prostor (včetně pozemků), které jsou v kompe-
tenci OŠK, vede evidenci zájemců o pronájmy ve školních
objektech a sleduje plnění mandátních smluv se správními firma-
mi spravujícími majetek v kompetenci OŠK. Eviduje pohledávky
vzniklé na základě neplnění nájemních smluv v působnosti OŠK
a zpracovává podklady pro jejich vymáhání.

■■ Agendu ekonomiky odboru vede v oblasti školství paní
Ing. Jana Urbanová, tel. 267 902 319, v oblasti kultury a tělovýcho-
vy paní Ludmila Hamouzová, tel. 267 902 312. Připravují rozpo-
čty příspěvků na činnost organizací v působnosti OŠK, sledují,
analyzují a vyhodnocují jejich hospodaření, prověřují účetní správ-
nost a vykazování rozpočtových prostředků. Koordinují péči sub-
jektů o svěřený majetek, v souladu se zřizovacími listinami
příspěvkových organizací vyhodnocují vhodnost a regulérnost
nakládání s majetkem, metodicky vedou jejich hospodaření.

■■ Poradenství a právní dohled nad jednotlivými agendami má
na starosti právnička odboru paní JUDr. Milena Hůlová, tel.:
267 902 353. Co se týče organizačních záležitostí, kontroly plnění
jednotlivých úkolů, archivace materiálů a vedení korespondence,
odpovědnou a kontaktní osobou je asistentka odboru paní Věra
Hájíčková, tel. 267 902 358, fax: 272 941 983, e-mail: .

Všichni zaměstnanci našeho odboru mají společný cíl: odvádět
takovou práci, aby byla ku prospěchu školám, jejich vedení, dětem,
žákům a studentům, jejich rodičům a zákonným zástupcům rodi-
čů, aby byla ku prospěchu a zdárnému vývoji budoucí generace.

Odbor školství a kultury najdete na adrese: Úřad městské části
Praha 11, Vidimova 1324-5, 149 41 Praha 415.

Za odbor školství a kultury vedoucí Vlasta Melionová 

PŘEDSTAVUJEME: Odbor školství a kultury
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 10. 1. 2006

SCHVALUJE:
■ provedení zpomalovacích prahů na ulici

Formanská,
■ návrh zásad pro hospodaření v období

rozpočtového provizoria na rok 2006, 
■ záměr bezúplatného převodu parc. č. 214/

153 od společnosti IGD s. r. o.  na MČ,
■ prodej parc. č. 265/377 vlastníkům při-

lehlých pozemků.
Zastupitelstvo MČ v rámci řešení doprav-
ní obslužnosti Újezdu důrazně odmítá
jakýkoliv typ mimoúrovňové křižovatky
parametrů JVK na 3,5 – 3,8 km a jí podob-
né, jak v nadúrovňovém, tak hlavně pod-
úrovňovém řešení a ukládá starostovi do
příštího zastupitelstva připravit kompletní
informaci.

Úplné znění textů je vyvěšováno 
na úřední desce, informačních vývěskách

a na webových stránkách úřadu.
Příští zasedání zastupitelstva se bude

konat v úterý 14. února 2006 
od 19.00 hod v zasedací místnosti úřadu MČ.

■ Zastavovací studie v ulici Nad Statkem
V Újezdu probíhají přípravy týkající se

nové bytové výstavby na pozemku
u Malých na rohu ul. Formanské a ul.
Nad Statkem. Soukromý investor předlo-
žil stavebnímu výboru a Zastupitelstvu
MČ Praha - Újezd  zastavovací studii,
která je rozdělena na dvě etapy. První
etapa zahrnuje novou výstavbu na výše
zmíněném pozemku ve stylu „Selské sta-
vení“. Tento areál bude kompletně oplo-
cen a bude sloužit především majitelům
bytů. Na pozemku budou umístěny tři
podsklepené dvoupodlažní domy s pod-
krovím a sedlovou střechou, kde bude
umístěno maximálně 60 bytových jedno-
tek. V této etapě, mezi Sukovským
a Návesním rybníkem, je také plánováno
volně přístupné dětské hřiště a pěší
osvětlená promenáda kolem Návesního
rybníku. 

■ Bytový dům Krajanská – rozhodnutí
o umístění stavby
Odbor výstavby Prahy 11 vydal dne 25.

11. 2005 rozhodnutí o umístění stavby
„Bytový dům Krajanská“ včetně komuni-
kací a inženýrských sítí. Navrhovaný

bytový dům bude navazovat na řadovou
zástavbu bytových domů při severní stra-
ně ulice Proutěná a bude mít jedno pod-
zemní a tři nadzemní podlaží. Dopravně
bude bytový dům připojen na ulici Kra-
janskou novou účelovou komunikací
a chodníky ke vstupům do objektů budou
navazovat na stávající chodník při sever-
ní straně ulice Krajanské (Proutěné).

■ Přeložka vedení 400 kV – rozhodnutí
o umístění stavby
Odbor výstavby Prahy 11 vydal dne

19. 12. 2005 územní rozhodnutí
o umístnění stavby „Přeložka vedení
400 kV s rezervou pro trasu vedení 2x
110 kV na společných stožárech“.  Stav-
ba vedení  povede přes ulici Forman-
skou podél okraje Milíčovského lesa
směrem k ulici Josefa Bíbrdlíka, kterou
bude křížit. Součástí stavby vedení bude
6 nových stožárů. 

Podrobnější informace o všech pláno-
vaných stavbách v naší městské části
budou uvedeny ve Zpravodaji Městské
části Praha – Újezd v březnu 2006. 

Václav Drahorád, místostarosta

Městská policie působí v naší
městské části od roku 1997

a v současné době zabezpečují místní
záležitosti týkající se  dodržování
předpisů proti veřejnému pořádku
a přestupků v dopravě dva strážníci –
Tomáš Kule a Rudolf Masnica. V loň-
ském roce zjistili nejvíce přestupků na
úseku dopravy, kde uložili 36 bloko-
vých pokut za stání na zákazu zasta-
vení, 19 za stání na chodníku a 21 za
stání v křižovatce.

Své pochůzky směřují také do Milí-
čovského lesa a jeho okolí s přilehlý-
mi rybníky, kde monitorují černé
skládky, zaměřují se na kontrolu maji-
telů psů a závadových osob. Strážníci
zkontrolovali 99 majitelů psů a uděli-
li 6 pokut za znečišťování veřejného
prostranství psími exkrementy. Čer-
ných skládek bylo v minulém roce
zadokumentováno a předáno  k doře-
šení úřadu městské části celkem 7. 

Od jara loňského roku mají stráž-
níci k dispozici horská kola, díky kte-
rým se mohou rychleji a častěji
přesunovat mezi vzdálenějším Újez-
dem a Kateřinkami. Strážníci také
spolupracují s úřadem městské části

při zajišťování bezpečnosti akcí pořá-
daných úřadem, jako je dětský den,
cyklistický závod nebo na závěr roku
koncert mobilní zvonkohry. V nepo-
slední řadě zajišťují pravidelný dozor
na přechodu pro chodce u Základní
školy Ke Kateřinkám.

Od letošního roku, v návaznosti na
obecně závaznou vyhlášku č. 18/2004
Sb., hl. m. Prahy, kterou město zavádí
povinné trvalé označování psů mikro-
čipy nebo tetování a evidenci jejich
chovatelů, budou strážníci kontrolo-
vat psy pomocí speciální čtečky čipů.

Strážníci Městské policie mají
úřední den vždy v úterý od 15,00 hod
do 18,00 hod v prostorách Úřadu
městské části, Kateřinské nám. 465/1,
kde mají svou úřadovnu. 

Kontaktní údaje: Tomáš Kule tel:
777 670 864, Rudolf Masnica tel:
728 401 794; Obvodní ředitelství
Městské policie MP Praha 11, U Pře-
hrady 54/1, tel. 267 913 056,
267 912 348; v naléhavých případech
linka tísňového volání 156.

Str. insp. T. Kule, 
str. insp. R. Masnica

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA

ČINNOST Městské policie

VEŘEJNÁ 
VÝZVA 
občanům MČ
Městská část žádá občany

o návrhy na  pojmenování
nově vznikajících komunikací
v Městské části Praha – Újezd
v těchto lokalitách:
1) lokalita za ulicí Nad Náhonem

(V Potocích)  – 1 ulice,
2) bezejmenná slepá komunikace

na konci ulice J. Bíbrdlíka, 
3) lokalita podél Formanské mezi

Újezdem a Kateřinkami, kde
probíhá výstavba  bytových
domů „Amade“ (U Hrušky) –
1 ulice.
Své návrhy můžete podávat na

adresu Úřadu městské části, Kate-
řinské nám. 465 nebo na e-mailo-
vou adresu  , a to  nejpozději do
13. 2. 2006. Zastupitelstvo na
svém zasedání dne 14. 2. 2006
vybere nejvhodnější návrhy
a předá je k dalšímu projednání
na příslušný odbor MHMP.

Pavla Pitrmanová, 
sekretariát starosty
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Od 1.9. 2005 obstarává svoz komu-
nálního odpadu na území Jižního

Města svozová firma Pražské služby, a.s.,
jež je dodavatelem hl. m. Prahy. Nad-
standardně uklízela jednotlivá kontejne-
rová stání a odvážela veškerý odpad
uložený vedle nádob, včetně objemného
a stavebního odpadu. Zájmen firmy bylo
prokázat, že i v podmínkách sídlištní
zástavby lze tyto prostory udržovat v čis-
totě a v řádném stavu.

V souladu s ustanovením § 6 obecně
závazné vyhlášky č. 21/2005 Sb., kterou
se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů vznikajících
na území hl.m. Prahy a dále systém
nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech), je povinností
vlastníka bytového domu uklízet stano-

viště nádob na směsný komunální
odpad. Pro informaci citujeme přísluš-
nou část ustanovení písm. e):  „udržuje
čistotu na stálém stanovišti sběrných
nádob a v době sněhové kalamity zajistí
přístup na stálé stanoviště sběrných
nádob, včetně přístupové cesty k místu
nakládky dle písmene c), včetně okolí
sběrných nádob“. Celé znění obecně
závazné vyhlášky lze nalézt na interne-

tových stránkách MHMP, položka
vyhlášky a nařízení.

V roce 2006 bude svozová společnost
uvedenou nadstandardní službu posky-
tovat již pouze na základě smluvní doho-
dy s jednotlivými vlastníky bytových
domů. 

Po jednání se zástupci odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, jehož
cílem bylo zmírnit negativní dopady,
nebude firma od 12. 1. 2006 uklízet  kon-
tejnerová stání na směsný odpad zatím,
v první etapě,  jen v oblasti ohraničené
ulicemi U modré školy, Opatovskou,
Výstavní a Hviezdoslavovou. To zname-
ná, že v ulicích Hviezdoslavově, Nešpo-
rově, Plickově, Mendelově, Kropáčkově,
Horčičkově, Kosmické, A. Drabíkové, E.
Hýblerové, A. Malé, Arkalické a Kupec-
kého se o úklid stání musejí postarat
vlastníci jednotlivých bytových domů.
Podrobnější informace o smluvním úkli-
du kontejnerových stání u svozové firmy
mohou vlastníci bytových domů získat
na tel. 284 091 445-8.

Svozová firma učinila první krok,
jehož cílem je podle jejího vyjádření pře-
svědčit správce jednotlivých objektů, aby
si odvoz velkoobjemového odpadu,
popř. směsného odpadu uloženého vedle

nádob hradili sami zákazníci. Poté
budou následovat další oblasti, v nichž
nebude svozová firma uklízet stání bez
smluvní dohody. Záměrem celé akce je
udržet pořádek na území MČ Praha 11
na stávající úrovni, ovšem s hmotnou
zainteresovaností obyvatel naší městské
části, a nikoli  jen na náklady Pražských
služeb, a.s.

Zástupci odboru životního prostředí
a svozové firmy po svozu a posledním
úklidu dne 12. 1. 2006 zkontrolovali  jed-
notlivá stání v dané oblasti a pořídili pří-
slušnou fotodokumentaci.

Upozorňujeme, že čistotu kontejne-
rových stání pracovníci odboru
a zaměstnanci svozové firmy kontrolují
pravidelně. Při zjištění závad v čistotě
bude vlastník příslušného bytového
domu písemně upozorněn, že neplní
povinností, které pro něho vyplývají
z ustanovení obecně závazné vyhlášky
o odpadech MHMP, a v případě, že
nedojde k nápravě, zahájí OŽP správní
řízení o uložení pokuty podle ustanove-
ní § 29 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hl.m. Praze, podle kterého může měst-
ská část uložit pokutu až do výše 
200 000 Kč.

Eva Havlínová, OŽP ÚMČ Praha 11

ÚKLID kontejnerových stání 

Každý občan ČR vyprodukuje
ročně zhruba 150 až 200 kilogra-

mů odpadů. V celé republice to za
jediný rok představuje stěží představi-
telné množství až 2 000 000 000 kilo-
gramů, neboli 2 miliony tun odpadů
všeho druhu. Jak uniknout před odpa-
dovou lavinou, která doslova visí nad
našimi hlavami? Recept je zdánlivě
jednoduchý: odpad třídit a tím ho ales-
poň zredukovat na polovinu.

Z analýzy domovních odpadů
plyne, že ve 200 kilogramech odpadů,
které ročně vyprodukujeme, je zhruba
30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla,
5 kg kovů a asi 1,4 kg nápojových kar-
tonů. Všechny tyto suroviny lze znovu
využít, je-li odpad správně tříděn.
A nadějnou zprávou je, že množství
vytříděného odpadu každý rok stoupá.

Tradiční surovinou, vhodnou
k recyklaci, je papír. Celulózové vlák-
no v něm obsažené je možné využít až
sedmkrát, v papírnách se přidává do
směsi na výrobu nového papíru.
Recyklovaný papíru se používá na
výrobu novin, lepenkových krabic,
toaletního papíru a podobně. Ještě

vděčnější surovinou je sklo, které lze
používat prakticky donekonečna.
Z vytříděného a rozdrceného skla se
nejčastěji vyrábějí láhve na minerálky
a pivo. 

Plasty se zpracovávají různými
technologiemi podle druhu. PET
lahve se po rozemletí používají na
výrobu koberců, netkaných textilií či
jako výplň do spacáků a zimních
bund, z igelitových sáčků a tašek se
dělají různé fólie a polystyren je vhod-
ný k přeměně na speciální cihly.
A konečně nápojové kartony lze
recyklovat třeba na stavební izolaci.

Stále více měst je už zapojeno do
systému EKO-KOM, který běží od
roku 1999. Princip je jednoduchý:
společnost EKO-KOM, a. s. vybírá od
výrobců a dovozců poplatky za uvede-
ní obalu na trh a z utržených peněz
vyplácí odměny, a to přísně podle
množství odpadu, které jejich obyva-
telé vytřídí. 

Třídit odpad se tedy jednoznačně
vyplácí. Z celorepublikových průzku-
mů nicméně vyplývá, že zatímco sběr-
ná místa pro třídění odpadu jsou stále

dostupnější, skutečné využití občany
zatím zaostává. 

Symbolem ekologického i ekono-
mického nakládání s obaly se stal
Zelený bod, dvě propletené zelené
šipky v kruhu. 

Tato značka na výrobcích informu-
je o tom, že za obal byl uhrazen
finanční příspěvek pověřené společ-
nosti EKO-KOM a tedy v ceně výrob-
ku jsou již zahrnuty náklady spojené
s tříděním a recyklací odpadu. Koupě
výrobku se Zeleným bodem proto
znamená, že kupující obalem nezatíží
životní prostředí.

Zelený bod

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
je ekologické i ekonomické

KLIC_02_2006  1/20/06  5:49 PM  Str. 10



Klíč 2/2006 HŘIŠTĚ 11www.praha11.cz

Česká republika jako člen Evropské
unie přijala řadu zákonů, všeobecně

platných právních dokumentů a bezpeč-
nostních norem, z nichž některé se vztahu-
jí i k vybavení dětských hřišť. Všechna
dětská hřiště by měla splňovat bezpečnost-
ní požadavky zejména podle českých tech-
nických norem ČSN EN 1177 a ČSN EN
1176 -1 až 7, jimiž ČR harmonizovala
dotyčné právní předpisy s ostatními člen-
skými státy v EU. Z platné legislativy
vyplývá, že v současné době je nepřípust-
né, aby nový herní prvek neměl požadova-
ný certifikát o bezpečnosti, který vydává
Úřad pro technickou normalizaci, metro-
logii a státní zkušebnictví podle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, v platném znění. V okolí kon-
krétního herního prvku musí být podle
normy ČSN EN 1177 předepsaný povrch,
tj. náležitě tlumící náraz po případném
pádu dítěte, a to v předpokládané zóně
jeho dopadu.

V druhé polovině loňského roku
konala odborně způsobilá osoba z firmy
Zdeňka Houžvičková – SPORTSERVIS
průzkum na všech doposud oplocených
hřištích a posuzovala jejich vybavení,
povrchy a mobiliář z hlediska požadav-
ků technických norem ČSN EN 1176 -1
až 7 a ČSN EN 1177. Na základě závě-

rů a doporučení vyplývajících z posud-
ků zahájila městská část v roce 2005
obnovu hřišť, opravy herních prvků,
úpravy povrchů atd. s cílem mít na
území Jižního Města jen hřiště, která by
splňovala požadavky uvedených norem,
a tedy byla bezpečná.

Z odborných posudků vyplynulo, že
kovové prolézačky, kolotoče a houpačky

nevyhovují, jsou nevhodně umístěné, a to
jak v nesprávných vzdálenostech od sebe
navzájem, tak na terénu, který není z hle-
diska platných norem bezpečný. Proto se
městská část Praha 11 rozhodla je
postupně odstraňovat. Zároveň schválila
svým usnesením č. 0296/12/R/2005 ze
dne 26. 4. 2005 optimální počet dětských
hřišť celkem v 65 v lokalitách po celém
území Jižního Města. Učinila tak na pod-
kladě rozsáhlé ankety mezi občany,
konané prostřednictvím časopisu Klíč
a internetových stránek městské části.
Občané se tak mohli vyjádřit k záměru
optimalizace počtu dětských hřišť na
území celého Jižního Města. Jejich připo-
mínky byly projednány a většinou také
zahrnuty do konečného návrhu. Vybraná
hřiště budou postupně oplocena proti
nežádoucímu vniknutí psů, vybavena
novými herními prvky, čímž se zvýší
herní možnosti pro děti všech věkových
kategorií. Do konce roku bude odstraně-
na většina nevyhovujících a nepříliš bez-
pečných herních prvků a na 42 hřištích
zároveň dokončena obnova. Pro případ-
né další informace se obraťte na odbor
životního prostředí, tel. 267 902 356.

Petr Havel, OŽP ÚMČ 
Foto: autor

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ budou bezpečnější

č. hřiště lokalita popis úprav v roce 2005

DH 164 Chodovská tvrz úpravy dopadových zón

DH 157 Donovalská 1660 celková rekonstrukce DH

DH 205 Horčičkova 544 úpravy dopadových zón

DH 167 Zdiměřická - vnitroblok celková rekonstrukce DH
v roce 2004

DH 181 Tererova – park celková rekonstrukce DH

DH 187 Vidimova – vnitroblok bez úpravy 
– dle ČSN v pořádku

DH 207 Kropáčkova 558 úpravy dopadových zón

DH 208 Mendelova před ZŠ úpravy dopadových zón

DH 202 Anežky Malé 531 úpravy dopadových zón, 
doplnění novými prvky

DH 155 Leopoldova – Brodského 1 úpravy dopadových zón

DH 156 Leopoldova – Brodského 2 úpravy dopadových zón

DH 141 Valentova 1735 úpravy dopadových zón

DH 224 Schulhoffova 790 celková rekonstrukce

DH 131 Markušova vnitroblok celková rekonstrukce

DH 119 Vejvanovského 1612 rekonstrukce DH rok 2004

DH 98 Křejpského 1510 bez úpravy

DH 94 Šalounova – vnitroblok úpravy dopadových zón

DH 172 Radimovická 1780 celková rekonstrukce

DH 211 Starobylá celková rekonstrukce

DH 194 Hlavatého u DD úpravy dopadových zón

DH 209 Hviezdoslavova – Výstavní úprava dopadových zón 
zmenšení DH

č. hřiště lokalita popis úprav v roce 2005

DH 206 Kropáčkova 563 úpravy dopadových zón

DH 214 Brechtova 827 úpravy dopadových zón

DH 100 Šalounova u DDM úpravy dopadových zón

DH 159 Majerského 2037 bez úpravy, rekonstrukce
proběhla v roce 2003

DH 180 Tererova – vnitroblok celková rekonstrukce
v roce 2004, doplnění
herní sestavy v roce 2005

DH 160 Klapálkova 3136 úpravy dopadových zón

DH 168 Zdiměřická 1430 úpravy dopadových zón

DH 163 Čenětická 2218 úpravy dopadových zón

DH 203 Kosmická (u KFC) celková rekonstrukce

DH 198 Borošova 634 úpravy dopadových zón

DH 116 Mikulova vnitroblok celková rekonstrukce

DH 89 Ke sv. Isidoru 

DH 55 Hráského 1925 úpravy dopadových zón

DH 56 Hráského 1928 úpravy dopadových zón

DH 45 Hrabákova 1979 úpravy dopadových zón

DH 87 Nechvílova 1853 úpravy dopadových zón

DH 79 Nechvílova – Láskova celková rekonstrukce
v roce 2004

DH 39 Dědinova 1988 úpravy dopadových zón

DH 38 Dědinova 2003 úpravy dopadových zón

DH 10 Kloboukova - Babákova celková rekonstrukce

DH 11 Kloboukova 2230 celková rekonstrukce

Přehled již upravených a RMČ schválených 42 dětských hřišť
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ŠKOLA
úspěšného života
Vážení rodiče budoucích prvňáč-

ků, naše škola nabízí všem dětem,
které ve školním roce 2006/2007
nastoupí do prvních tříd, tedy i těm,
které se hlásí do první třídy v jiných
školách, program Příprava na školu
hrou. Pomáháme tak dětem dobře
zvládnout roli žáka a spolužáka, a to
při respektování jejich vlastní indivi-
duality, pěstujeme v nich pocit jistoty
v nových situacích a v novém sociál-
ním prostředí. Děti jsou pak svým
okolím oceňovány, přijímány a uzná-
vány.

Při těchto setkáních se zaměřuje-
me i na rozvoj slovní zásoby, na sprá-
vnou výslovnost, na rozvoj motoriky,
zrakového a sluchového vnímání, cvi-
číme pozornost dítěte a jeho schop-
nost soustředit se. Učíme děti i věcem
zdánlivě jednoduchým - např. správ-
nému držení tužky nebo správnému
držení těla při sezení v lavicích. Pří-
prava pomůže vašemu dítěti snadněji
zvládnout tak důležitý krok, jakým je
vstup do první třídy. Pořádáme ji
v naší škole již desátým rokem a set-
kává se s kladným ohlasem nejen
u rodičů, ale především u dětí.  

Příprava se koná vždy ve středu od
15 do 16 hodin v Základní škole
Mendelova 550 v Praze 11. Je vhod-
né, aby se jí zpočátku účastnili i rodi-
če. Zahajujeme 25. ledna 2006. Další
informace můžete dostat u pí zástup-
kyně Derkové na tel. 272 088 222. 

Přijďte, těšíme se na vás. 
Pedagogové ZŠ Mendelova

V prosinci byla za přítomnosti paní
starostky Marty Šorfové, jejího

zástupce Ing. Ivana Škody a dalších
významných hostů slavnostně otevře-
na budova naší školy po druhé etapě
rekonstrukce.

Naše škola se v posledních dvou
letech (v roce 2004 prošla první eta-
pou rekonstrukce) změnila téměř
k nepoznání. Již není obyčejnou šedi-
vou budovou, dostala úplně nový
kabát a celá zkrásněla. Pěkná fasáda,
nový obvodový plášť, nová okna – to
vše budovu rozzářilo. Veselé barvy,

odstíny žluté a oranžové, nás přivítají
také ve vstupním vestibulu u šatních
skříněk a hned po ránu v nás probudí
dobrou náladu. Nový, teplý „kabátek“
a dokonalou izolaci oken oceňujeme
hlavně ve třídách, letos v nich máme
konečně  teploučko. 

Ve škole se nám prostě líbí a my,
žákyně deváté třídy, jen litujeme, že si
ji už dlouho neužijeme. Těžko se nám
bude odcházet a naši krásnou školu
opouštět.

Tereza Truksová 
a Veronika Funkeová, 9.A

Stále více dětí u nás má problémy
se základními životními doved-

nostmi, čtením či psaním. Jednotlivé
školy nyní běžně uvádějí 10 % až 
15 %, výjimečně i 20 % takových
dětí. Nejsou schopny se učit, jsou
unavené a frustrované, ve škole
selhávají. Tyto děti nemají šanci
vystudovat dobrou školu ani vykoná-
vat práci, kterou by vykonávat chtě-
ly. Budoucnost se jim může jevit
neřešitelná. Avšak řešení tohoto problému možná existuje. 

Když takové děti, nadšené a se zájmem o vše, začnou cho-
dit do školy, postupně narážejí na spoustu nových slov
a pojmů, jimž pořádně nerozumějí. Základy učiva pak do sebe
nezapadají, látka je stále složitější a nesrozumitelnější, žáci
ztrácejí schopnost soustředit se a také vlastní sebevědomí, že
to dokáží zvládnout. A jak narážejí na spoustu dalších nepo-
chopených slov a symbolů a roste množství látky, kterou
nezvládají, začnou se učit jen povrchně, mechanicky, bez sku-
tečného porozumění tomu, čemu se učí. 

Aby člověk mohl něčeho užívat, musí tomu nejdříve
porozumět. Neporozumí-li, začínají problémy. Platí to

i o problémech školáků se čtením.
V Mánesově ulici v Praze na Vino-
hradech funguje Studijní centrum
BASIC (www.basic.cz), které
pomáhá dětem a studentům jakého-
koli věku tyto problémy zvládat
pomocí individuálního specializo-
vaného doučování. Na základě
dosavadních výsledků se zdá, že
s tímto problémem se dá skutečně
něco dělat. Studijní centrum BASIC

ve svém programu používá studijní technologii spisovatele
a humanisty L. Rona Hubbarda, který se tomuto tématu ve
svém rozsáhlém díle intenzivně věnoval. Izoloval konkrét-
ní překážky, na které může student během studia narazit,
zjistil, jaké mají projevy a jak je zvládat. Tato technologie
objasňuje problém, proč lidé nemohou vždy ihned a efek-
tivně použít toho, čemu se naučili. Hlavní důraz klade
právě na plné koncepční porozumění studované látce a na
schopnost studiem získané informace používat v praktic-
kém životě.

Andrea Macháčková, Studijní centrum BASIC
Foto: autorka

PROBLÉMY SE ČTENÍM – dyslexie

ZŠ DONOVALSKÁ v novém

ZŠ KE KATEŘINKÁM na cestách
Stalo se již tradicí, že koncem pro-

since se vydávají žáci ZŠ Ke
Kateřinkám na návštěvu některého
města našich sousedů. Vloni jsme se
20. prosince vypravili do bavorského
Řezna.

Dopoledne jsme si prohlédli his-
torické centrum města. Prošli jsme se
po Kamenném mostě, který je nej-
starším dochovaným mostem
v Evropě. Postaven byl v polovině
12. století. V úzkých uličkách jsme
obdivovali  středověké věžové domy,
postavené v italském stylu. Prohléd-
li jsme si gotický kostel svatého Petra a porovnávali jeho podobnost s pražským
chrámem svatého Víta. Potom už naše kroky vedly na vánoční trh. Atmosféra
bavorských vánočních trhů je nenapodobitelná. Všude voní pečené kaštany, sva-
řené víno a punč. Ve stáncích se prodávají dřevěné hračky a ozdoby. Hrají se kole-
dy. Odpoledne jsme se přesunuli do nákupního centra na protější břeh Dunaje.
Zde měli žáci možnost dokoupit vánoční dárky.

Navečer jsme opouštěli vánočně rozzářené Řezno plni dojmů a zážitků.
Věra Horáková, učitelka ZŠ Ke Kateřinkám, foto: autorka
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Ota Janeček (1919 – 1996)
prochází od počátků čtyři-

cátých let neobyčejně složitým
uměleckým vývojem plným
zvratů a zdánlivě zcela odliš-
ných malířských směrů. Od
modiglianovských portrétů žen
a kubistických zátiší přes obra-
zy rájů a trav, obrazy Českého
středohoří, obrazy velkoměst
a předměstí až k zobecněným
rostlinným motivům v cyklu
Flóry, k základu života v buňce,
k prazákladu vesmíru, ke struk-
tuře hmoty v letech šedesátých.
Je to vývojová cesta od figurální
malby, od zátiší, od krajiny vidě-
né mnoha rozličnými způsoby
k nefigurální malbě, k malbě, jež
vykazuje až na jednu drobnost
všechny znaky abstrakce. Ota Janeček však odmítal tyto
obrazy označit za abstraktní: Jsou to obrazy světa kolem
mne, tvrdil, obrazy věcí, jak je vidím i co o nich vím.

Počátek sedmdesátých let opětovně znamená radikální
zvrat v malířském směřování Oty Janečka. Mikrosvět hmoty,
buňky, struktury jsou zapomenuty. Pastózní vrstvy barev, často
nanášené na plátno špachtlí, lití barvy přímo na plátno, to vše
je jednou provždy opuštěno. Do popředí malířova zájmu se
nejdříve dostávají přebujelé rostlinné motivy v cyklu Masož-
ravky, vzdáleně připomínající Flóry z konce padesátých let,
a pak se opětovně objeví krajinný motiv. Snová krajina plná

symbolů a archetypů. Krajina
zabydlená semeny, vejci, plody,
ulitami, vznášejícími se bublina-
mi i larvami – krajina plná zárod-
ků života. Strom jako symbol
života i poznání, vejce jako sym-
bol počátku, symbol zrodu, záře-
ní jako energie – základní
předpoklad života. Krajiny se
symboly, které jsou s Janečkovou
tvorbou neodmyslitelně spjaty –
stébla trav a ptáčkové. Je zde nad-
sázka (Ptáci vylézají z děr, Hníz-
do ryb), i jinotaj – přísný havran
vyučuje slavíka zpěvu (Hodina
zpěvu). Vznikají různé cykly,
Startující květiny, Zárodky živo-
ta, Záření, Embryo, jež však
nejsou časově ani tematicky
ohraničeny, vznikají paralelně

a vzájemně prorůstají, a vedle nich vznikají samostatné obra-
zy, které tematicky vybočují (Virtuos, Balance).

V Chodovské tvrzi se v únorový čas již popáté otevírá
výstava Oty Janečka. Po předchozích výstavách jsou tu nyní
Léta sedmdesátá. Všechny tyto výstavy mapující Janečkovu
tvorbu po desetiletích, ač byla zdánlivě odlišná jak svými
tématy, tak svým výtvarným pojetím – kubistická zátiší, stéb-
la trav, buňky a struktury, krajiny plné symbolů života, plné
archetypů –, jsou vzájemně sjednoceny poetickým viděním
světa jednoho člověka – malíře Oty Janečka.

Tomáš Janeček

Výstava obrazů Oty Janečka v Chodovské tvrzi
LÉTA SEDMDESÁTÁ

Doplňující nábor dětí 
do Klubu talentů 2005
V únoru 2005 v KC Zahrada zahájil

s podporou MČ Prahy 11 svou činnost dětský
Klub talentů 2005. Pod vedením zpěvačky
a herečky Drahomíry Vlachové a textaře,

scénáristy a hudebníka Jana Víznera budete
1x týdně až 120 minut zpívat, tančit a hrát
divadlo. Ve scénkách se pak budete moci

představit veřejnosti. Nábor se koná pro děti
ve věku 5 – 14 let ve dnech 6. 2. 

a 13. 2. 2006, vždy od 16.15 do 17.15 hod. 
Poplatek za náborovou zkoušku činí 40 Kč,
poplatek za studiovou činnost činí půlročně

1800 až 2000 Kč. 
Spojení: Metro C - Chodov a Bus
č.118,154,197 stanice Jarníkova. 

Bližší informace:
Drahomíra Vlachová, tel.: 777 295 111 

JARNÍ ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
Otvíráme nové kurzy aranžování 

pro začátečníky a pokročilé 
v Kulturním centru Zahrada,
v pátek od 17.00 a 19.00 hod.

Kurz má 6 lekcí, 2x v měsíci 1,5 hod.
Začínáme 3. 3. 2006

Informace na www.kvetinybabeta.cz

Přihlášky do 17. 2. 2006 na tel.:
244 911 301, 723 076 722

Oblíbená televizní moderátorka
pořadu Sama doma představí

v Kulturním centru Zahrada v pořa-
du o cestování a ženách zpěvačku
a televizní kolegyni Ivetu Kováčo-
vou a Vlastu Diblíkovou, jedinou
ženu v hodnosti kapitána Českých

aerolinií. Tři ženy, které našly společ-
ného jmenovatele v radosti z cestová-
ní po zemi, ve vzduchu nebo v čase.
Láska k dalekým cestám je osou
tohoto improvizovaného pořadu.
A může to být cestování za pozná-
ním, zábavou a rekreací, cestování
spojené s náročným a zodpovědným
povoláním, nebo cestování v čase při
hledání rodinných  kořenů.

Všechna jmenovaná témata jsou
v Talk show Martiny Vrbové otevře-
na, a to i dotazům diváků. Tři ženy,
jimž se naplnil sen být televizní
moderátorkou, zpěvačkou nebo
pilotkou dopravního letadla, se
s námi podělí o zážitky, které jim tato
povolání přinášejí, a mladým divá-
kům možná prozradí tajemství svého
úspěchu. 

To vše, okořeněno zpěvem Ivety
Kováčové a zpestřeno obrázky zají-
mavých míst světa, slibuje pořad pou-
tavý, zábavný i poučný, a to pro
mladé i starší diváky. Věřím, že ti,
kteří v pondělí 20. února navštíví
Kulturní centrum Zahrada a Talk
show Martiny Vrbové, odejdou
opravdu spokojeni. 

Začátky pořadů pro všechny věko-
vé kategorie jsou v 10, 14, a v 19 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Jaroslav Kratochvíl

TALK SHOW Martiny Vrbové
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Po loňské neúspěšné sezoně, kdy divá-
ci poprvé v historii neviděli na Cho-

dově zápasy play off (náš tým skončil až
devátý), můžeme být s první polovinou
letošní sezóny zatím spokojeni. A–tým
mužů se po loňském neúspěchu od květ-
na tvrdě připravoval (atletická příprava
v ZŠ Campanus, vytrvalostní tréninky
v Kunratickém lese, posilovna v Hosti-
vaři …) a výsledky na letních turnajích
Czech Open a Pegres Cup nasvědčova-
ly, že na neúspěšnou loňskou sezonu by
se mohlo rychle zapomenout. Do týmu
se vrátili odchovanci Petr Kořínek a Pat-
rik Marafko, tým byl vhodně doplněn
juniory a k trenérskému kormidlu se
vedle Petra Stejskala postavila legenda
českého florbalu – známý brankář
Roman Slavík. V úvodním zářijovém
kole Chodovští městského rivala FBŠ
Bohemians sice přehráli, ale potom ze
sedmi zápasů vytěžili pouze dva body
a propadli se až na samé dno tabulky
Fortuna Extraligy. Herní projev mužstva
rozhodně nebyl špatný, ale hned ve čty-
řech skvěle rozehraných zápasech jsme
chvilkovými zkraty v obraně ztratili tří-

branková vedení! Zlom přišel v Brně,
v zápase s domácími Bulldogs. Výhra 6:3
s jedním z favoritů soutěže nastartovala
tým k výborným výkonům a série něko-
lika výher jej katapultovala do horních
pater tabulky. Před vánoční pauzou
hráči Chodova cestovali vlakem Pendo-
lino uprostřed sněhové kalamity na
Moravu, ale víkend na cestách nestrávi-
li zbytečně: na hřišti nováčka v Třinci
zvítězili vysoko 11:5, a pojistili si tak 
5. příčku, která zaručuje velmi dobrou
výchozí pozici před závěrečnými boji
o účast v play off. Tabulka je však velmi
vyrovnaná a do konce základní části
zbývá ještě osm kol.

Ženy Chodova si po loňském postu-
pu do 1. ligy vedou i v nejvyšší domácí
soutěži velmi dobře. Po nezbytném
doplnění kádru a kvalitní letní přípravě
předvádějí chodovské florbalistky atrak-
tivní hru a roli nováčka zvládají překva-
pivě dobře. Po polovině soutěže jim
patří 4. příčka tabulky, což týmu zaru-
čuje výhodu domácího prostředí pro
úvodní zápasy čtvrtfinále play off. Muž-
stvo pod taktovkou sehrané trenérské

dvojice Lukáš Procházka a Pavel Krejčí
šlape, i v Českém poháru se probojova-
lo až do semifinále! 

Vynikající sezonu mají také junioři TJ
JM Chodov. Už v loňské sezoně bojova-
li o postup do 1. ligy juniorů, ale v závě-
ru jim postup unikl. V letošní sezoně
mají junioři soutěž velmi dobře rozehra-
nou. Tabulku 2. ligy v polovině sezony
vedou a mají reálnou šanci v příštím
roce hrát nejvyšší juniorskou soutěž.
Vypadá to, že po několika letech marné-
ho boje o návrat do 1. ligy se trenérům
Petru Faberovi a Janu Zamrazilovi splní
velký sen. A pokud se to podaří, věřte,
oslavy budou mohutné!

Karel Myšák, TJ JM Chodov
Foto: autor

CENTRUM sportovního vyžití
pro děti a mládež
Pojďte si zacvičit,

pobavit se, odreago-
vat a poznat správné
lidi. Aerobik Team Mar-
tina Duška - Squash
Point pro vás připravil
na tento rok několik
kurzů: dětský taneční
a sportovní aerobik,
určený dětem (již od 4 let), začátečníkům, středně či velmi
pokročilým. Každý účastník projde základním kurzem, ve kte-
rém se naučí držení těla, koordinaci pohybů, protáhne si svaly,
o nichž neměl ani tušení, a zařadí se do kolektivu. Ze základ-
ních kurzů pak děti přecházejí na závodní, nebo rekreační
formu aerobiku, podle výkonu, zkušeností, a především zájmu
jich samých. Dále v našich prostorách naleznete kurzy Hip-
Hopu, Funky, spinning, kondiční posilování, a také individu-
ální posilování pod dohledem trenéra Martina Duška (mistra
ČR, Evropy, vicemistra světa ve sportovním aerobiku). Pro
děvčata, chlapce a jejich kamarády každoročně pořádáme letní
tábory, sportovní soustředění, pobytové víkendy, republikové
i mezinárodní soutěže, vystoupení na školních i mimoškolních
akcích a pestré zábavné programy. Sídlíme v ulici Květnového
vítězství 938 v Praha 4 – Hájích (stanice metra Háje - zastáv-
ka autobusů 154, 170, 203, Brechtova). Jednotlivé kurzy se pak
konají od pondělí do pátku v době od 15 do 17 hodin. Podrob-
nější informace získáte na tel. 777 299 676, 777 331 460 nebo
na internetové adrese www.martindusek.cz. Noví zájemci nás
mohou také navštívit na uvedené adrese. V čele ATMD se na
vás těší Martin Dušek, Zuzana Tomášková a další. 

Centrum ATMD – Squash Point, foto: archiv

ÚSPĚŠNÝ florbalový 
půlrok na Chodově

KARATE-Shotokan
Cvičení pro děti ve školním roce 2005-2006

ZŠ Ke Kateřinkám na Jižním Městě v Praze 4
Přijímáme děti od 6 let, které budou v této škole cvičit 

2x týdně v úterý a ve čtvrtek od 17 hod.

Přihlášky a informace v kanceláři Sport Clubu K3, 
Zdiměřická 1450 Praha 4 Jižní Město

Úřední hodiny: úterý a čtvrtek od 15.00 hod. do 16.30 hod. 

Telefon: 603 966 136, e-mail: SCK3@seznam.cz

Další informace o klubu na www.sportklubk3.wz.cz

TAEKWON-DO 
KLUB PRAHA I.T.F. TOI - GAE

ZŠ Mendelova, Praha 4-Háje 
– vchod do tělocvičny ze zadní části školy

MLÁDEŽ a DOSPĚLÍ: Úterý 18.00 – 19.30 hod.
Pátek 17.30 – 19.00 hod.

DĚTI: Pondělí a Středa – 18.00 – 19.30 hod.

Kontakt:
mobil:  603 462 000

internet: http://toigae.taekwondo.cz, e-mail: itf@cstv.cz

VÝZVA PRO SPORTOVNÍ ODDÍLY
Prosím zasílejte do naší redakce příspěvky 

týkající se termínů zápasů ve vašich sportovních oddílech.

Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.
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Okrsek 5
Čížek David
723 647 152

Okrsek 6
Hrycanjuk Bohdan

728 413 270

Okrsek 7
Štefl Václav

723 645 299

Okrsek 8
Douda Radek
723 708 716

Okrsek 8
Stibůrek Martin

720 102 015

Okrsek 1
Guzi Petr

723 639 882 

Okrsek 1
Petrová Petra
603 344 233

Okrsek 2
Rendl Jiří

723 645 295 

Okrsek 3
Soukup Libor
723 647 277

Okrsek 3
Dvořák Ronald
720 233 080

Už je to rok, co jsme Vás informovali o institutu městské-
ho strážníka okrskáře, který ve svém okrsku samostatně

a komplexně plní úkoly k zajištění veřejného pořádku, a to
s důrazem na svou místní a osobní znalost. Od té doby došlo
na našem ředitelství k několika změnám týkajících se právě
strážníků okrskářů a prostřednictvím Klíče bych vás rád
s nimi seznámil. 

Předně je to skutečnost, že se početní stavy strážníků na
Jižním Městě opět zásluhou paní starostky zvýšily. Tohoto
momentu jsme využili právě k posílení „okrskářů“, protože
jsou to oni, kdo sledují a kontrolují samostatně na základě
územní odpovědnosti ve svěřeném teritoriu v plném rozsahu
dodržování obecně závazných platných norem a předpisů,
oznamují příslušným orgánům podezření, že byl spáchán pře-
stupek nebo jiný správní delikt, přijímají od občanů oznáme-
ní, podněty, stížnosti a další informace a samostatně
zabezpečují jejich řešení nebo je předávají příslušným orgá-
nům. V současné době na celém území Prahy 11 slouží cel-
kem 19 strážníků okrskářů ve 13 okrscích. Vzhledem
k velikosti okrsků je tento počet nedostačující, proto i v nadá-
le plánujeme posilovat tento institut s tím, že v každém okr-
sku budou sloužit minimálně dva okrskáři. Zatím po dvou
slouží v okrscích č. 1, 3, 8 a 10, včetně Šeberova a Újezdu.

Další změna se týká jmenovitého obsazení okrsků. Na
podzim loňského roku byl posílen okrsek č. 3 strážníkem
Dvořákem, v okrsku č. 4 od 1. 1. 2006 „vystřídal na stráži“
slečnu Mengerovou strážník Miloslav Nosek a strážníka
Alenu Štětkovou v okrsku č. 7 vystřídal Václav Štefl. I když
se změnila jména a tváře, telefonní čísla na jednotlivé okrsky
zůstávají stejná.

Pokud provedeme malou rekapitulaci roku minulého, lze
konstatovat, že to, co jsme slíbili v Klíči č. 4/2005, jsme splni-
li krom jedné věci. Z důvodu neodstranitelné technické záva-
dy jsme neotevřeli služebnu pro styk s veřejností
v Bajkonurské ulici č. 736, kde by občané mohli v čase úřed-
ních hodin podávat podněty, stížnosti nebo vyřizovat své zále-

žitosti ve vztahu k MP. Místo toho jsme ve spo-
lupráci s ÚMČ otevřeli služebnu v Informačním
centru městské části Prahy 11 na konečné metra
Háje ve zkušebním provozu od června do prosin-
ce roku 2005. Protože tato služba byla neefektivní
a občané ji dostatečně nevyužívali, nebudeme již v této čin-
nosti dále pokračovat. V rámci MP na Jižním Městě mají obča-
né možnost obracet se na Městskou policii v první řadě na
Obvodním ředitelství Prahy 11, U Přehrady 54 nebo v úřed-
ních hodinách na okrskových služebnách Láskova 1815,
Újezd – Kateřinské náměstí 465 a Šeberov – K Hrnčířům 34.

Bc. Miroslav Růžička, ředitel OŘ MP Praha 11

OKRSKÁŘI 2006

Okrsek 4
Nosek Miloslav
720 102 017

Okrsek 9
Kail Roman

723 708 742
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Okrsek 10
Gemeri Michal
720 102 018

Okrsek 10
Majer Zdeněk
720 102 016

Okrsek 11
Kule Tomáš

777 670 864

Okrsek 11
Masnica Rudolf
728 401 794

Okrsek 12
Floss Petr

607 739 191

Okrsek 12
Brynda Roman
605 500 317

Okrsek 13
Bc. Barchánek Jan

723 743 926

V rámci Obvodního ředitelství Prahy 11 mají úřední hodiny 
pro styk s veřejností tyto služebny Městské policie:

OŘ MP Praha 11 U Přehrady 54, tel. – nepřetržitě  267 913 056 nebo 267 912 348
Láskova 1815, St:  15.00 – 18.00, tel:  271911430
Újezd, Kateřinské nám. 465, Út: 15.00 – 18.00, tel: 272 690 545
Šeberov, K Hrnčířům 34, St: 15.00 – 18.00, tel:  244 913 314
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Která česká folková skupina je nejlep-
ší? Který písničkář nejzajímavější?

A která mladá skupina nejnadějnější?
Každý z milovníků této hudby bude mít
na podobné otázky svou vlastní odpo-
věď, na jednom se však zřejmě shodnou
všichni: za skutečného guru českého
folku je možné označit „nehrajícího
kapitána“ Michala Konečného, kterému
nikdo neřekne jinak než Jupp.

Jupp je již více než patnáct let šéfre-
daktorem časopisu FOLK & COUNTRY
a má za sebou i velmi bohatou minulost
pořadatelskou. V roce 1971 organizuje
první hudební pořad v Malostranské
besedě. Posléze se stává dramaturgem
a ředitelem vyhlášeného břevnovského
Klubu na Petynce. Souběžně s tím se
podílí na vzniku hudebních festivalů
Porta, a to až do prvních polistopado-
vých let. Po devatenácti letech přípravný
tým festivalu opouští. Důvod: Portu –
navenek dokonale fungující mechanis-
mus - zmítaly často protichůdné názory
lidí kolem ní a pokračující vliv funkcio-
nářů z rozpadajícího se SSM… 

Michal Konečný si tedy zakládá
podle svých představ festival zcela nový
–- Zahradu. Do dnešních dnů ze Zahra-

dy v Náměšti na Hané se svou ženou
udělal nejprestižnější český folkový
podnik. Mamutí akci, jež však vedle
legendárních skupin a jmen dává pro-
stor i mladým interpretům. Těm, pro
které je prestižní záležitostí už sama
účast na některé ze čtyř scén přehlídky.
Juppovi tak leží na bedrech shánění
sponzorů i početného zástupu členů
pořadatelské služby, a samozřejmě
výběr účinkujících. Tomu má kromě
systému festivalových předkol pomoci
i pořad Ozvěny Zahrady, koncertní
cyklus vítězů a kandidátů našeho nej-
většího folkového festivalu.

Pro Ozvěny si Michal vybral za part-
nera Kulturní centrum Zahrada v Praze
11. Na otázku, proč si zvolil právě naše
zařízení, Jupp odpovídá: „Několik pří-
jemných folkových klubů zaniklo…
Když sleduji, kde v Praze folk opravdu
žije, tak s výjimkou Klubu Mlejn ve Sto-
důlkách je to výhradně Kulturní centrum
Zahrada.“ A navíc ta podobnost názvů...

Z celkového počtu pěti Ozvěn
Zahrady se zatím konaly podvečery dva
– listopadový, s vynikajícími pardubic-
kými Marien, a prosincový, jehož
hvězdnou protagonistkou byla písnič-

kářka Tereza Terčová. V únoru (9.2.) se
představí další vítězové ceny Krteček
z festivalu Zahrada 2005 – plzeňská for-
mace Strašlivá podívaná. Dle Juppa
„nejzajímavější objev historizujícího
folku za posledních deset let“. V březnu
(9.3.) pak komorní trio Šantré - „nejori-
ginálnější a zároveň nejzpěvnější autor-
ský folk“. Dubnové (13.4.) Bezefšeho
šéfredaktor F&C označuje za „strhující
spirituálovou bombu - po Spirituál kvin-
tetu nejlepší formaci na naší scéně“.
Juppově zkušenému uchu můžeme jistě
věřit. Každý druhý čtvrtek v únoru až
dubnu navíc uvede ještě další tři skupi-
ny, které na svého Krtečka teprve čeka-
jí a jimž svými hlasy můžete pomoci.

Jste zváni, protože „hudba se dá
nejen odposlouchat, ale taky prožít“.

A až dozní Velkým sálem Kulturního
centra Zahrada Ozvěny, těšte se napří-
klad na letní festival Zahrada v Náměš-
ti na Hané. Ten letošní se uskuteční od
5. do 8. července za účasti více než 160
domácích i zahraničních kapel. 

Tomáš Rulf, foto: autor

NA BRUSEL Vávro!
Hra ze současnosti o spravedlivém boji českého

lidu proti bruselské tyranii. Po velkém úspěchu
hry F. R. Čecha Dívčí válka, kterou jsme v Kultur-
ním domě Opatov uvedli v listopadu 2005, dovolu-
jeme si pozvat milovníky humoru na další komedii
F. R. Čecha NA BRUSEL, VÁVRO! Tato vlastene-
cká komedie se zpěvy a tanci, pojednávající o lásce
nezbedného poslance ke krásné missce a o šlechet-
ném prezidentovi, určitě pobaví, o čemž svědčí
vyprodané sály kulturních zařízení v celé republice.
Slovy ministra Dostála, který hru viděl: „Nejlepší
politická satira své doby!“ Budeme se těšit na vaši
návštěvu, a to 21. 2. 2006 od 20.00 hodin. Vstupen-
ky můžete zakoupit v předprodeji našeho KD.

Ludmila Řeháková

JUPP – Od Zahrady 
do Zahrady – Ozvěny…

FOTOSOUTĚŽ 
Radosti v životě Jižního Města
Za podpory městské části

Praha 11 a společnosti
Fotolab, a. s. připravilo Kultur-
ní centrum Zahrada již třetí
ročník fotografického klání
obyvatel Jižního Města. Na
téma Radosti v životě Jižního
Města bylo doručeno více než
90 snímků celkem 25 autorů.
Posuzovala je porota ve složení:
Marta Šorfová (starostka MČ Praha 11), Marian Lechnýř (fotograf,
prezident Fotoklubu FotoKamzíci), Irena Motlíková (fotografka,
členka sdružení Plzeňský PhotoPost 3P), Manu Coloma (španělský
fotograf, vedoucí kurzu digitální fotografie v Zahradě), Milena Balá
(provozní oddělení Kulturního centra Zahrada) a Tomáš Rulf (dra-
maturgie pořadů pro dospělé, Kulturní centrum Zahrada). 

Snímky bylo možné rozdělit do skupin: dětský svět, živá příroda,
počasí, netradiční exteriéry sídliště, nové Centrum Chodov, portré-
ty, akce na JM a momentky všedního dne. Výsledky byly vyhlášeny
v úterý 14. prosince 2005. Ocenění si  ze Zahrady odnesli tito auto-
ři: Karel Schebesta (I. místo, snímek Trosečníci), Jiří Durdík (II.
místo, snímek Velký bratr), Petr Maier (III. místo, Poezie zimního
rána), dále pak Milena Kaprálová (I. místo, seriál Pěnová koupel),
Jiří Durdík (II. místo, seriál Přijela pouť), Lucie Rendlová (III. místo,
seriál bez názvu) a Marie Bartošová (III. místo, seriál bez názvu).
Čestné uznání obdržel Radek Čermák za netradiční zpracování foto-
grafického cyklu Deset minut života. Oceněné snímky najdete i ve
fotogalerii na www.kczahrada.cz.

Děkujeme soutěžícím za jejich příspěvky a těšíme se na shledání
při dalším ročníku jihoměstské fotosoutěže. Tomáš Rulf
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Otázka rubriky Poznáváme Pra-
hu 11 v lednovém čísle našeho

zpravodaje zněla: Kde lze nalézt tuto
keramickou skulpturu? Poměrně
„hmatný“ objekt, ale možná byla jeho
existence u nás pro mnohé obyvatele
překvapením. Naleznete ji v části
zvané Horní Roztyly, kde je přec jen
trochu skryta v rozlehlém společném
dvoře bloku domů v Kloboukově
ulici. Zajímavá zvířecí podoba je pro
zoology přesně neurčitelná. Není to
ani nadživotní lev ani pes, je to pro-
stě Oskar. 

Skulpturu vytvořil a pojmenoval
Jaroslav Róna,  Pražan a hodně vše-
stranný umělec. Do vpravdě renesanč-
ní charakteristiky ještě ani ne
devětačtyřicetiletého tvůrce náleží
označení malíř, sochař, keramik, sklář
v uměleckém smyslu slova, grafik
a scénograf, také ale autor divadelních
textů a organizátor výtvarného dění.  

Působivý Oskar je vytvořen z kera-
miky, dost možná na betonovém jádru.
Obyvatelé okolních domů na něj neda-
jí dopustit a to je dobře.   

J. Bartoň, foto: autor  

VHLEDY
do Prahy 11
Naše městská část nemá

v celé republice z hlediska
stavebního vývoje mnoho
obdob. Dominantní zástavbu
totiž tvoří mladší soubory sta-
veb, zatímco ty nejpůvodnější
celky nebo jejich části jakoby
ony mladší dominanty obklopo-
valy. Z počátku tento fakt vyvolával u někoho rozpaky, ale čas koná svoje. V roce,
ve kterém Jižní Město bezpečně vstoupí již do čtvrtého desetiletí své existence, si
v různých záběrech připomeneme, co o sobě prozrazuje jihoměstská zástavba při
pohledu z vnějšku, z okolí. 

Zveřejněná fotografie zobrazuje pohled z Formanské ulice v centrální části
Kateřinek na opatovské dominantní objekty východní části Jižního Města. Přesto,
že ve skutečnosti obojí zástavbu odděluje pás volné zeleně, vynucený existencí
vedení vysokého napětí, došlo zde k přirozené stupňovité návaznosti. Kateřinky,
i když díl jiné městské části, k Jižnímu Městu patří také. 

J. Bartoň, foto: autor 

Domy a lidé
Na začátku září roku 1971 zahájily

zemní stroje přípravu technických
sítí pro Jižní Město, což byl praktický
impuls k následné hromadné výstavbě.
O necelých pět roků později, v pozd-
ním jaru 1976, se stěhovali do prvních
hotových domů první obyvatelé. Oba
dva letopočty, připomínají, že Jižní
Město už není zase tak mladé. Ať při-
hlédneme k prvnímu nebo k druhému
z nich, bude už brzy nepochybné, že
jihoměstské domy vstoupily do čtvrté-
ho desetiletí své historie. Věk, o kterém
se alespoň u jedinců obou polovic lid-
stva soudí, že jsou již skutečně dospělí,
vědí kam patří a co chtějí. Přitom si
zpravidla dokáží zachovat ještě hodně
mladistvého. Na některých domech Již-
ního Města jsou naopak ty desítky let
už docela patrné, mnohdy i „díky“
nám, jejich obyvatelům. Jiné naopak již
svítí novými fasádami z poslední doby.

Vznikají také četné mladší stavby, při
nichž nebylo nutné tak skrblit a jejichž
architekti se mohli více a svobodněji
rozmáchnout. Začínají Jižní Město
zaslouženě zdobit. 

Průběh výstavby obou dílů –
východního a západního – Jižního
Města a jeho jednotlivých částí – „sou-
borů“ jsme již v Klíči vzpomínali. Při
letošním jubileu si chceme více všímat
počátků jednotlivých domů a pokusit
se zavzpomínat s obyvateli, kteří ty
počátky pamatují. Přes všechny okol-
nosti, často velmi obtížné, šlo o průlo-
mové okamžiky. Proměňoval se
nejenom zdejší region, ale také četné
lidské osudy. Nebudeme předbíhat
a sugerovat představu, jak se měnily.
Raději se pokusíme takové pamětníky
najít a dát jim slovo. Pokud mezi ně
náležíte nebo o takových víte, dejte,
prosím, vědět. 

Dobový tisk přirozeně věnoval prů-
běhu stavby Jižního Města pozornost,

někdy pochvalnou a někdy kritickou.
Uskutečnily se rozhovory s projektanty,
novináři navštěvovali staveniště, výstav-
ba se objevovala ve filmových týdení-
cích a dokonce tvořila pozadí několika
celovečerních filmů. Také obyvatelé si
pořizovali fotografie, které dnes předsta-
vují cenné dokumenty. Některé jsme již
od vás, čtenářů Klíče, případně také
členů Regionálního klubu SPHV obdr-
želi k okopírování. Budeme rádi, když
se najdou další. (Pokračování.)

Jiří Bartoň
Dobové foto: autor

DO ČTVRTÉHO DESETILETÍ (1)

SKRYTÝ OSKAR

TJ JM Chodov 
Hala, Mírového hnutí 2137, 
Praha 4 vás zve na utkání 

ve florbale: 
■■ MUŽI

středa 8. 2. 2006 • 20:00
TJ JM Chodov – Kappa Team 

SSK Future

sobota 18. 2. 2006 • 19:00
TJ JM Chodov – Bulldogs Brno

sobota 25. 2. 2006 • 17:00
TJ JM Chodov – Torpedo Havířov

■■ ŽENY

sobota 18. 2. 2006 • 16:00
TJ JM Chodov –1.SC SSK Vítkovice

neděle 19. 2. 2006 • 15:30
TJ JM Chodov – Bulldogs Brno
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Poprvé v letošním roce a poprvé
v Kulturním centru Zahrada se 

3. ledna sešli členové Klubu autorů Již-
ního Města (KAJMAN), absolventi nyní
již tří ročníků kurzu tvůrčího psaní Dar
slova. Nejprve vyjádřili vděčnost Zahra-
dě, že jim pro pravidelné, jednou měsíč-
ně konané schůzky nabídla útočiště.
Poté ocenili skladbu a úroveň nové
edice ukázek ze své tvorby na webových
stránkách, které jim poskytuje naklada-
telství VILÉM ŠMIDT, známé svou
vstřícností začínajícím autorům. Velmi
je potěšilo, že „kajmaní“ internetové
stránky za necelé tři měsíce navštívilo
na 4000 čtenářů. To je několikanásobně

více, než kolik obvykle činí náklad
knihy začínajícího autora, pokud něja-
kého nakladatele vůbec najde. Členové
KAJMANA přivítali výzvu redakční
rady Klíče k autorské spolupráci se
zpravodajem Prahy 11, a to i na redakč-
ní objednávku. 

Ústředním bodem schůzky jako
vždy byly lektorské posudky literárních
prací přítomných autorů, tentokrát
povídky Miroslava Paulíčka a črty
Petra Lamberta. K lektorovaným tex-
tům se pak rozproudila živá diskuse,
takže oba autoři si ze Zahrady odnáše-
li nejen lektorské posudky, ale i řadu
připomínek a podnětů od svých kole-

gů. V závěru první letošní
KAJMANIÁDY její účastníci předloži-
li k lektoraci rukopisy svých nejnověj-
ších literárních prací.

Čtenáři Klíče se mohu s tvorbou jiho-
městských autorů seznámit na interne-
tu: www.smidt.cz. Klikněte si na
KAJMANA a počtete si!

Mgr. Jiří Polák, lektor,
tel. 272 912 514 nebo 602 560 093

KAJMAN
KLUB AUTORŮ JIŽNÍHO MĚSTA

SOUTĚŽ O zlatý klíč
Připomínáme, že se stále můžete při-

hlásit do čtvrtého ročníku literární
soutěže O zlatý klíč, kterou pořádá
městská část Praha 11 a redakční rada
zpravodaje Klíč. Soutěž je určena oby-
vatelům a příznivcům Jižního Města
a vyhlašuje se v těchto věkových katego-
riích: do 14 let, 15–18 let a nad 18 let.

Téma: Jižní Město je domovem nejen lidí.
Obyvateli naší městské části nejsou jen
lidé, ale i čtyřnozí, opeření a jiní tvoro-

vé. 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, napsa-
né čitelně, nejlépe na stroji nebo počí-
tači, 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.

První letošní KAJMANIÁDA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
TS ECHO Praha 
Je neziskovou organizací a sídlí ve Vitoš-

ské ulici 3413 v Praze 4. Jejím cílem je
organizovat dobrovolné kulturní aktivity
svých členů v oblasti tanečního umění, a to
pokud jde o studio, zkoušení a veřejné
vystupování, především formou tanečních
přehlídek, soutěží, festivalů v České repub-
lice i v zahraničí, a organizovat další činnost
s tím související.

Sdružení provozuje taneční studio Echo.
Jeho členové, děti a mládež z Prahy a okolí,
v něm pěstují a rozvíjejí svůj taneční talent.
Této činnosti se studio věnuje již desátým
rokem a kvalitní práce lektorů přinesla
mnohé nezanedbatelné výsledky. 

Za zmínku stojí úspěšná reprezentace
ČR na Mistrovství Evropy a Mistrovství
světa v letech 1999, 2000 a 2001 a v nepo-
slední řadě tituly Mistrů světa v letech 2002
a 2004 a Mistrů Evropy v letech 2003
a 2004. 

Občanské sdružení TS ECHO Praha tak
značnou měrou přispívá k tomu, aby děti
a mládež z Prahy a blízkého okolí hodnot-
ně využívaly volný čas, a tím pomáhá
i k jejich výchově. 

Miroslav Marhold,
předseda občanského sdružení 

TS ECHO Praha

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v občanském sdružení FORMIKA
Zveme všechny, kteří mají zájem

seznámit se se službami podporo-
vaného zaměstnávání a s naší činností
na Den otevřených dveří v občanském
sdružení FORMIKA. Naše prostory
pro Vás budou otevřeny 1. března
v době od 10.00 do 17.00 hodin.
V 11.00 a v 15.00 hodin proběhne pre-
zentace programu Podporované
zaměstnávání FORMIKA, v průběhu
celého dne se můžete přijít informovat,
poradit či domluvit spolupráci.

Spojení: FORMIKA, o. s., Hornomlýnská 1255, vchod B, 3. patro, Praha
4 – metro Chodov nebo Opatov a dále autobusem č.122 nebo 177 do
zastávky Kunratického lesa. Prostory jsou bezbariérové. Vaše dotazy rádi
zodpovíme na telefonním čísle 271 910 016 nebo 775 350 115, základní
informace získáte na www.formika.org.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

DELFÍNEK
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)
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Při procházce nedaleko stanice
metra Chodov jsem navštívila krás-

nou a neobyčejnou galerii Cesty ke
světlu. Vstoupila jsem do prostoru,
který má moc uchvacovat, a čím více
člověk proniká do nitra domu, tím se
stupňuje i jeho působivost. Provázena
Zdeňkem Hajným, sleduji vystavené
práce umělcových přátel. Očima
těkám po komorních místnostech
a nedočkavě vyhlížím „unikátní umě-
lecký interiér“, který využívá jedinečné
„syntézy hudby, obrazů a světelných
efektů z krystalů Zdeňka Hajného“,
jak jsem se předem dočetla na webo-
vých stránkách galerie. Multimediální
prostor, podbarvený a rozvibrovaný
meditativními melodiemi a naplněný
zvláštním fluidem, se přede mnou
otevřel v prvním patře domu a přímo
zaútočil na mé vnímání. 

Vůně, melodické zvuky, imaginativ-
ní malby, obrazy s polodrahokamy, vit-
rážové objekty, instalace z krystalů
a zrcadel, záře, nasvícení ovládané
počítačem a vytvářející působivou svě-
telnou podívanou… to vše vyvolává
intenzivní dojmy, pocity a prožitky, ne
nepodobné zážitkům Alenky v říši
divů. Ocitla jsem se v místě optických
proměn. Prostor tu ztrácí své reálné
hranice a unáší, vtahuje představivost
návštěvníka do dalších dimenzí…
Spontánně jsme umlkli a tiše jsme
postupovali krok za krokem k ústřed-
ní instalaci znázorňující „přímý přenos
z krajiny srdce“. 

Na zrcadlové hladině a nesčetně-
krát se zrcadlící spočívá objekt – srdce
z křišťálu a granátu, symbolizující uni-
verzální kosmický řád. Dotknu se čidla, můj tep se přenáší,
kamenné srdce ožije a pulsuje… Mohu se stát součástí toho-
to podivuhodného světa, mikrokosmos se promítá do makro-
kosmu a naopak, v obraznosti samovolně vyvstávají další
a další asociace. Jedna z vedlejších místností vyvolává dojem,
že v sobě skrývá tajemné vesmírné děje, přilehlé schodiště je
ponořené do tmy, zavěšené světelné krystaly-hvězdy a zrcad-
la, jimiž je obloženo, sugerují nekonečnost kosmu. A s pohle-
dem do vesmírné hlubiny se vytrácí pocit pevné půdy pod
nohama… 

Naše cesta vede vzhůru - do Křišťá-
lové čajovny, kde se kromě čajových
rituálů a posezení se spřízněnými lidmi
konají doprovodné programy: před-
nášky, meditativní večery, koncerty,
recitály. Můžete se zde setkat s osob-
nostmi zvučných jmen, jako je napří-
klad filozof a jogín PhMr. Rudolf
Skarnitzl, doc. PhDr. Miluše Kubíčko-
vá, CSc., ze Sdružení zdravý životní
styl, ze Slovenska primář MUDr. Ivan
Rusnák, houslový virtuos Jaroslav Svě-
cený, houslistky Eva a Pavla Franců
z Dua Eco, PhDr. Marta Foučková,
Ing. Adolf Inneman, PhD., člen seku-
lárního františkánského řádu
Mgr. František Tichý, P. MgA. Jaroslav
Konečný či doc. Ing. Miloslav Král,
CSc., a mnoho dalších. Při voňavém
čaji se můžete zahledět do poetické
hudebně obrazové fantazie s názvem
Vesmírná píseň a Putování vesmírem.
Na plátno, po stranách rámované plas-
tikami, se promítají kosmovize,
v nichž se Hajného mystické malby
niterných krajin prolínají se snímky
z Hubbleova teleskopu. A počítačové
projekce kosmoobrazů vytváří pokaž-
dé nové a originální sestavy, doprová-
zené recitací, hudbou i zpěvem.

Mé putování umělcovým domem se
uzavírá v jeho ateliéru. U kávy si poví-
dáme o galerii, o lidech, které má rád,
o jeho obrazech, a také názorech,
třeba na psychologickou stránku tvoři-
vosti nebo nadosobní fenomény
v umění a psychotronické působení
uměleckých děl. Dozvídám se o novém
interaktivním projektu Pověz mi
zrcadlo nebo-li Labyrint světa dle Jana

Ámose Komenského, udiví mě, že galerii od roku 1994 nav-
štívilo již 120 000 diváků, seznamuji se s mnohými detaily,
z nichž se skládá mozaika představující řád galerie.

Z těch podivuhodných míst, tak netypických pro chaos
postmoderní doby, odcházím s množstvím barvitých zážitků
a pozitivně naladěna. Jako by mi obrazy vlévaly do žil svou
skrytou vnitřní energii. 

Tak pokud jste ještě neměli čas navštívit tento úžasný svět
nedaleko stanice metra Chodov, určitě to napravte! 

Jana Jelínková, foto: Ema Krulíková

CESTA KE SVĚTLU Zdeňka Hajného

Zdeněk Hajný se narodil 1942 ve Vsetíně.
Vystudoval ekonomii na VŠZ a psycholo-

gii na Filozofické fakultě UK, kde získal dok-
torát.  V roce 1994 spolu s americkým
spisovatelem Robertem Fulghumem otevřel
galerii Cesty ke světlu. V římskokatolických
chrámech na Slovensku a v Maďarsku vytvo-
řil tři fresky.  Od roku 1995 spolupracuje
s japonskou pěvkyní Yoshié Ichige, která
s jeho obrazy v japonsko–rakouském multi-
mediálním programu Starvoice již desátý rok
úspěšně  vystupuje po celém světě. V Praze
uskuteční svůj koncert s velkoplošnou pro-
jekcí 1.10. 2006 v Laterně Magice. V roce
2005 byl Zdeněk Hajný oceněn světovou
cenou Salvadora Dalího. 

POZVÁNKA
na setkání klubu
Zveme vás na Sdružení křesťanských seniorů v Praze

11, které se koná v pondělí 13. února 2006 od 16:00
hodin v čajovně Na dně – Křesťanské centrum, Modletic-
ká 1401, Praha 11 – vchod E (stanice autobusu 213, 260
„Ke Kateřinkám“). Jako host mezi nás přijde MUDr.
Maria Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí.
Téma besedy: „Křesťanská sociální politika“.

Všichni senioři jsou vítání a těšíme se na Vaše náměty
k obsahu našich setkání. Tyto akce jsou pořádány ve
spolupráci s MČ Praha 11.

www.praha11.cz
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Pro všechny zrakově postižené lidi
žijící v Praze nabízíme služby pod-

pory pracovního uplatnění, které pomá-
hají vyrovnávat hendikep při hledání
i udržení zaměstnání. 

Víme, že hendikepovaní lidé mají
při hledání zaměstnání ztíženou pozi-
ci. Přesto mnozí z nich pracovat chtějí
a nabídnout mohou dobrý pracovní
výkon.  Práce pro ně stejně jako pro
lidi zdravé není jen zdrojem obživy, ale
znamená také uspokojení, sebeuplat-
nění, setkávání a nové mezilidské kon-
takty.

Abychom pomohli lidem se zrako-
vým postižením zvýšit šance na trhu
práce, nabízíme například individuální
poradenství, podporu při kontaktu
s budoucím zaměstnavatelem, pracovní

asistenci přímo na pracovišti nebo
zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Dále můžeme pomoci při výběru vhod-
ného zaměstnání, poradíme s psaním
životopisu a motivačního dopisu, stejně
tak s pracovně právními problémy.

V rámci projektu Práce bez bariér
budeme v průběhu celého roku 2006
nabízet také vzdělávací kurzy se zamě-
řením na rozvoj komunikačních schop-
ností a sebeprezentace,  intenzivní
kurzy cizích jazyků a kurzy zaměřené
na výkon konkrétních profesí (telemar-
keting, práce operátora a dispečera). 

Služby podpory pracovního uplatně-
ní včetně vzdělávacích kurzů jsou  zra-
kově postiženým klientům poskytovány
zdarma, jsou hrazeny z prostředků
Evropského sociálního fondu, ze státní-

ho rozpočtu České republiky a rozpočtu
hlavního města Prahy.

Máte-li zájem o další informace nebo
přímo o naše služby, těšíme se na vás
v TyfloCentru Praha, o. p. s., Krakovská
21, Praha 1, tel.: 221 462 497, 221 462 498,
e-mail: zamestnani@tyflocentrum.cz

TyfloCentrum Praha, foto: archiv

POMÁHÁME nevidomým
a slabozrakým lidem 

ZIMNÍ TÁBOR S KOLTEM
4. 2. – 11. 2., 11. 2. – 18. 2. 2006 (jarní prázdniny)

Občanské sdružení KOLT pořádá již tradičně zimní dětský tábor pro
všechny kluky a holky ve věku od 6 do 15 let ve Velké Úpě v Krko-

noších. Můžete se těšit na lyžování na svazích Portášek, na malou celo-
táborovou hru, kterou společně připravuje tým zkušených táborových
vedoucích, na bobování, hokej na terase, den v bazénu a spoustu dal-
ších zajímavých věcí. Tábor je určen pro všechny děti bez ohledu na
jejich lyžařské schopnosti a i o nelyžaře bude náležitě postaráno.

Celková cena zimního tábora je 2.470,- Kč za osobu, v ceně je dopra-
va, ubytování, strava 5x denně, bazén, dozor a program po dobu trvání
celého tábora.

V případě zájmu kontaktujte prosím pana Lukáše Bezděka na telefon-
ním čísle +420 604 604 604 nebo na emailové adrese lukmen@kolt.cz;
podrobnější informace o všech našich akcích získáte také na
www.kolt.cz.

Specializované cvičení pro děti
Ve Sport - Centru zelené zdraví bude nově otevřeno specializované cvi-
čení pro děti „Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové“. Cvičení je
určeno dětem od kojeneckého po školní věk. Je určena také dětem
s poruchami grafomotoriky, hyperaktivitou a podobnými problémy. Zápis
a rozdělení dětí do skupin proběhne v sobotu 4.2. 2006 ve Sport - Cent-
ru zelené zdraví na adrese Hrabákova 2001. 

Další informace na telefonech 272 928 273, 777 290 993 
a na e-mailu: pipkova@tjjmchodov.cz

Sportovní klub SENZA Praha 
Brandlova 1693, Praha 4 nabízí:

Judo pod vedením trenérky Dagmar Potužákové, 3. DAN  
bývalé několikanásobné mistryně ČR a reprezentantky ČR. 

Děti od 5 let, trénují pondělí 14.00 – 15.00 hod., 
středa 15.00 – 16.00 hod. Informace: D. Potužáková, tel.: 603 721 032

Dopoledne pro maminky s dětmi. Když je maminkám doma smutno,
děti se nudí a obývák je malý přijďte mezi nás, každé úterý od 9.30.

Posezení, hry, soutěže, zábava, hrací koutek. Informace: 604 730 155

POLIKLINIKA OPATOV
znovu otevřela státní gynekologickou ordinaci

MUDr. Václav Fišer
Ordinační hodiny:

Úterý 13.00 – 17.00 hod.
Pátek 8.00 – 12.00 hod.

Adresa: Opatovská 1763, Praha 11, 149 00
Tel.: 272 919 939
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Duby letní jsou typické a původní stro-
my na většině našeho území. Když se

rozšířilo jejich kácení kvůli zakládání
pastvin, polí i kvůli těžbě stavebního
materiálu a paliva, byly nahrazovány
umělou výsadbou smrků a některých
nepůvodních dřevin. Duby, tyto krásné
stromy, byly uctívány jako posvátné háje
již za dob starých Keltů, tj. 1000 let před
počátkem našeho letopočtu, historie zná
Žižkův dub i Krčínovy duby zpevňující
hráze třeboňských rybníků. Duby se staly
synonymem zdraví a síly. 

Na Jižním Městě máme spousty krás-
ných dubů přímo „za humny“, v Milí-
čovském lese (byť tato přírodní památka
leží v katastrálním území Újezda). Stojí
za to si jich povšimnout. Základ a nej-
hodnotnější část lesa tvoří lipové doub-
ravy. Pod duby najdou od jara do
podzimu své úlovky houbaři. Některé
milíčovské duby letní byly dokonce
vyhlášeny památnými stromy. To jsou
stromy nebo skupiny stromů mimořád-
ně významné z hlediska historického,
estetického, genetického nebo kulturní-
ho. Na území hl.m. Prahy je vyhlášeno
71 památných stromů. Stromořadí dva-
nácti dubů letních v těsné blízkosti cesty
vedoucí podél hráze rybníku Homolka
v přírodní památce Milíčovský les a ryb-
níky má mezi památnými stromy pořa-
dové čísla 62. Obvod těchto krásných
stromů je 232 – 505 cm, výška 18 – 29 m
a stáří se pohybuje od 200 do 300 let.
V jejich korunách žije množství hmyzu,
z něhož obzvlášť významný je výskyt
chráněného tesaříka obrovského. Požer-
ky tesaříka jsou na kmenech dubů dobře
patrny. Brouky samotné zahlédnete
stěží, přestože jsou dost velcí – 25 až
55 mm – , neboť se ve dne skrývají
v korunách stromů; aktivní jsou večer
a v noci. 

Tesařík obrovský má rád osluněné
staré stromy, hlavně duby, kde jsou ve
větvích dutiny a jiné úkryty. U nás byl
v minulosti hojný, ale dnes je existence

tesaříka značně ohrožena kácením pro
něho vhodných stromů v lokalitách jeho
výskytu, rozšířením hmyzožravých
ptáků a dalších přirozených nepřátel. 

Díky společenství dubů letních,
hmyzu – hlavně tesaříka obrovského –
a hmyzožravým ptákům byl Milíčovský
les zařazen do programu evropsky
významných lokalit – Natura 2000. Pří-
padné připomínky či dotazy autorce
zasílejte na adresu Klíče.

Eva Štampachová, foto: autorka

Jihoměstská příroda
MILÍČOVSKÉ DUBY

CHODOVSKÉ
PAMÁTKY
evidovány
Dobrovolná Společnost pro

ochranu a výzkum kamenných
křížů, pracující při muzeu v Aši,
zařadila do své centrální evidence
drobných památek České republiky
tři objekty z pražského Chodova:
barokní sokl po soše sv. Izidora na
spodním konci Starochodovské ulice
(e.č. 7194), udržovaný litinový kříž
v Bartůňkově ulici (e.č.7195) a opra-
vený litinový kříž u kostela sv. Fran-
tiška z Assisi (e.č. 7196). Zařazením
do evidence nevznikají žádná nová
práva ani povinnosti, je však zachy-
cen stav památek v době evidence,
takže je možno porovnat jeho vývoj
v čase a srovnávat jej se stavem ostat-
ních objektů. Jelikož tyto drobné
památky nemívají jinou ochranu než
dobrou vůli obyvatel, slouží tato evi-
dence i k řešení přestupků spojených
s vandalismem nebo jako důkaz
v trestním řízení při jejich zcizení. Za
22 let činnosti této společnosti se
podařilo shromáždit informace
o téměř pěti tisících drobných
památkách, což představuje nejuce-
lenější soubor jejich evidence. Další
předností soupisu je jeho maximální
otevřenost všem zájemcům.

Naše společnost ráda přivítá další
spolupracovníky. Pro prvotní evi-
denci postačí fotografie se stručným
základním popisem památky a místa.
Praha a okolí mnoho evidovaných
objektů zatím nemá. Bližší informa-
ce rádi poskytnou muzeum.as@tisca-
li.cz, správce databáze pan Kučera,
ark.kucera@tiscali.cz, nebo m.streu-
bel@seznam.cz . 

Michal Streubel, foto: Jiří Bartoň

INFORMACE
pro vojenské důchodce Prahy 11
Kdo z vojenských důchodců Prahy 11 se chce něco dozvědět o činnosti Kraj-

ského vojenského velitelství hlavního města Prahy, nechť se účastní shro-
máždění dne 15. února 2006 ve 14.00 hodin v Klubu seniorů Úřadu MČ Praha
11, Křejpského ul. č. 1503. Na tomto shromáždění budou podány informace
o možnostech využití vojenských důchodců v roce 2006 v kulturní a sportovní
oblasti a spolkové činnosti, jako například KVV plánované poznávací zájezdy,
místa posádkových ubytoven a podobně. Na setkání v tento den je připraven
vedoucí Klubu vojenských důchodců Prahy 11. 

plk. Ing. Jan Baše
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■ Vystavoval jste nedávno v Chodovské
tvrzi, a určitě to nebylo poprvé…
Máte pravdu, vystavoval jsem zde

již podruhé. Chodovská tvrz je sku-
tečně nádherná, zachovala se v této
části Prahy jako jediná historická
památka. Dodává Chodovu i celému
Jižnímu Městu velice příjemnou, krás-
nou atmosféru, a tak jsem se sem po
čtyřech letech s výstavou opět vrátil.
Tato výstava měla pro mne zvláštní
význam také v tom, že se zde na Již-
ním Městě objevil v majetku pana
Ing. Skuhravého velký obraz, který
jsem namaloval pro rekreační středis-
ko v Krkonoších před jedenadvaceti
lety. Tenkrát se ono rekreační středis-
ko rekonstruovalo, ke spolupráci bylo
přizváno několik umělců, a já jsem
byl mezi nimi. Můj obraz nakonec
posloužil k výzdobě hlavního sálu.
Přiznám se, že jsem už zapomněl, jak
vypadá, a proto jsem byl velice mile
překvapen, když se po tolika letech
opět objevil, a mohl jsem se tak spo-
lečně s návštěvníky výstavy z tohoto
obrazu těšit. 

■ Kreslíte a malujete už od dětství.
Ilustroval jste mnoho knih, a také vyšly
publikace věnované vaší tvorbě samé.
Co pro nás chystáte letos?
Publikace, kde naleznete mé obra-

zy, kresby, akvarely, nevydávám každý
rok, a to proto, aby byly zajímavé pro
mé příznivce. Aby tam pokaždé našli
nějaké nové překvapení. Co se týče
ilustrací, letos bych měl ilustrovat
knihu o Golemovi a doufám, že se
bude líbit. 

■ Kde mohou naši čtenáři ještě vidět vaše
obrazy?
Budou to výstavy mimopražské,

jedna se bude konat v Týnu nad Vlta-
vou a druhá ještě dál, v Budapešti.
V Praze záměrně vystavuji po nejméně
dvou letech, abych mohl návštěvníky
překvapit a potěšit novými věcmi.
Když už své pravidlo poruším, jako
v tomto případě, nedávno jsem totiž
vystavoval na Pražském hradě, pak je
bezpodmínečně nutné vybrat obrázky,
které na předchozí výstavě nebyly.

■ Na výstavu kterého jiného výtvarníka
byste nás poslal?

Ze svých kolegů mám rád Oldřicha
Kulhánka a jeho litografie, Jiřího Šala-
mouna, Jiřího Slívu a další. Nedávno
jsem se ovšem dostal na Goyovu výsta-
vu ve Vídni, což není zas tak daleko,
a ta výstava opravdu stojí za vidění. 

■ Kdybyste měl kouzelnou hůlku a mohl
změnit cokoli na světě, co by to bylo?
Kouzelnou hůlku nemám, ale mohl

bych si od Macha a Šebestové půjčit
kouzelné sluchátko. V takovém přípa-
dě bych si přál, aby hodní lidé byli
zdrávi a šťastni, a těm zlým ať je klid-
ně špatně…

Jana Jelínková, foto: autorka

Adolf BORN

ROZHOVOR se známou osobností

Byl čtenář někdy praštěn lahví?
Hned v úvodu předesílám, že se

nikoho nechci tou otázkou dotknout,
náš čtenář jistě nechodí do pochyb-
ných společností, kde létají půllitry,
láhve či jiné skleněné předměty. Rov-
něž tak nechci aktualizovat úsloví
zděděné po předcích – „praštěn pytlem
nebo pavlačí“. Chci pouze naznačit, že
čtenář může být lahví praštěn snadno.
Velmi snadno! Přesvědčil jsem se
o tom na vlastní kůži, a málem doslo-
va. Jdu takhle navečer, bylo to začát-
kem prosince, Konstantinovou ulicí,
když tu z ničeho nic přede mnou s třes-
kem přistane láhev a rozletí se na tisíc
střepů. Naštěstí mě nezasáhla. Jenže,
jak víme, neštěstí nechodí po horách.

Proto mi pád té láhve nedal spát.
Nakonec jsem vysvětlení přece jen
nalezl. Celou dobu, co člověk chodí po
zemi, neustále přemýšlí, jak si usnad-
nit práci. Jednoduchými stroji se
nespokojil, a tak světlo světa spatřilo
mnoho složitých, důmyslných vynále-
zů. Láhev je vlastně také velmi prak-
tický vynález. Bohužel nikdo
nevynalezl, jak se jí po vyprázdnění,
není-li zálohovaná, jednoduše a poho-
dlně zbavit. Budu-li chtít láhev vyho-
dit do popelnice, musím ji vzít do ruky,
přezout se, odemknout, otevřít a opět
za sebou zavřít a zamknout dveře
bytu, přivolat výtah, sjet jím dolů
a vyjít z domu. Zde ovšem hrozí nebez-
pečí, že popelnice bude plná, a co pak

s lahví, pohodit jí mimo popelnici není
vhodné, už proto ne, že mě někdo
může vidět a budu mít zbytečné nepří-
jemnosti. Práci si tedy usnadním,
a jestliže mi v tom nepomůže důmysl-
ný vynález prostě proto, že ještě nebyl
vynalezen, pomohu si sám. Po setmě-
ní – „kryt závojem noci“, řečeno slovy
básníka – otevřu okno a láhev z něj
prostě vyhodím. Může sice někomu
spadnout na hlavu, ale to už není má
starost. Dotyčný je jistě pojištěn
u některé zdravotní pojišťovny,
a možná i proti úrazu, takže nakonec
na tom ještě vydělá, v každém přípa-
dě, bude-li marodit, dostane nemocen-
skou. Není nad to, když si člověk
dokáže usnadnit práci! A někdy
k tomu nemusí vynalézt ani ten nejjed-
nodušší stroj…

Vladimír Kasjaněnko

Jak si usnadnit práci
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SOUTĚŽ
„Poznáváme Prahu 11“
aneb umění v ulicích
Jižního Města

Mnoho půvabných míst,
kulturních památek

a uměleckých hodnot se
ukrývá mezi domy naší
městské části. Na vás je
takové místo nebo objekt na
fotografii poznat a napsat
nám, kde je můžeme najít,
popřípadě, jak se jmenuje
a kdo je autorem. Při pro-
cházce ulice pak každý může
zjistit, jakou zajímavost jsme
vám ukázali. Ze zaslaných
správných odpovědí redak-
ce vylosuje výherce, který od
ní obdrží věcnou cenu, např.
CD, knihu nebo tričko.  

Kde po celý rok 
skotačí tito přátelé lidí? 

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...
Filé po chodovsku
se Zdenkou Klattovou, Křejpského ul.

Ani v tomto čísle nesmí scházet recept na nějakou dob-
rotu. Opět jsme jej nalezli v kuchařce Babiččiny recep-

ty nejen pro dědečky, vydané pod záštitou městské části
Praha 11.

Co potřebujeme:

Filé, tuk, 2-3 vejce, mléko, lžíce polohrubé mouky, byliny
(petržel, pažitka, pórek).

Příprava:

Kousky již opečeného hotového filé (či ryby) rozložíme na
pekáček s kapkou tuku.V hrnku rozkvedláme vejce, trošku
mléka, lžíci polohrubé mouky a nasekané byliny (petržel,
pažitka), může být i nakrájený pórek, tímto zalijeme porce
filé a zapečeme, až vaječná směs zezlátne. Lze to udělat i na
pánvi. Nakrájíme na porce, aby měl každý stejně.Tak se nají
o něco více strávníků… Podáváme s vařenými nebo šťou-
chanými brambory či bramborovou kaší, zeleninovým salá-
tem nebo zeleninovou oblohou.

Přejeme vám dobrou chuť.

Citát českého herce, dramatika, spisovatele a scenáristy Jana Wericha:
Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít, a pak už ... (tajenka).

Řešení křížovky z minulého čísla: Pour Felicité
Správné řešení soutěže z minulého čísla: Viz str. 20
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Jablko nepadá daleko…
Volný cyklus Zahrady Film

s hostem, host s filmem  přivítá
v únoru jednu z nejvýraznějších
osobností našeho filmu v porevo-
lučním období, absolventa kated-
ry dokumentární tvorby pražské
FAMU, režiséra Jana Svěráka. 

Svá první ocenění obdržel již
během studia v letech 1986 a 1987
za snímek Vesmírná odysea
II, a hned v roce následujícím na-
točil mystifikační ekologický do-
kument Ropáci. Ten získal řadu

ocenění doma i za hranicemi
a v roce 1989 si Jan Svěrák za
Ropáky přivezl Studentského Os-
kara Americké filmové akademie.
Celovečerní prvotinu Obecná ško-
la, tedy film, který si v rámci uve-
deného cyklu promítneme, natočil
Jan Svěrák podle scénáře svého
otce o dva roky později a v roce
1992 byl film nominován na Os-
kara v kategorii nejlepší neanglic-
ky mluvený film. Ani následující
snímky Akumulátor a Jízda (oba
1994) nezůstaly bez ocenění, od

ceny kritiky na MFF v Benátkách
nebo Grand Prix MFF Yubari v Ja-
ponsku za Akumulátor po Křiš-
ťálový glóbus na MFF v Karlo-
vých Varech za Jízdu v roce 1995.

Spolupráce s otcem Zdeňkem
Svěrákem si v 1996 připisuje
zcela mimořádný úspěch. Kolja,
film uvedený ve více než čtyřiceti
zemích světa, získává ocenění od
Tokia přes Benátky nebo Santa
Barbaru po Českého lva za nej-
lepší režii a nejlepší film roku
1996, a vrcholu dosáhne Oscarem
v roce 1997 v Los Angeles. Spo-
lupráce otce a syna pokračovala
dalším filmem (roku 2001), ten-
tokrát o našich válečných letcích
v Anglii. Tmavomodrý svět byl
organizací The National Board of
Review, USA,  v témže roce vy-
brán mezi pět nejlepších zahra-
ničních filmů a mimo jiné získal
Českého lva za nejlepší režii a za
divácky nejúspěšnější film roku
2002. A na konec dnešní pozván-
ky jmenujme ještě celovečerní
portrét Tatínek (2003), který na-
točil Jan Svěrák spolu s Marti-
nem Dostálem, laskavý doku-
ment o uměleckém zákulisí i sou-
kromí Zdeňka Svěráka.

V pondělí 27. února od 19 ho-
din budeme mít v Kulturním
centru Zahrada příležitost zhléd-
nout Obecnou školu, poté si s Ja-
nem Svěrákem popovídat a přát
jemu i nám, další skvělé filmy.

Jaroslav Kratochvíl

DRŽITEL 
DVOU OSCARŮ

v KC Zahrada
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Chodovská 
vodní tvrz

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

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

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

OOppaattoovvsskkáá 11775544,, tteell..//ffaaxx:: 227722  994411  440011
ppookkllaaddnnaa  tteell..  227722  994411  226699

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

PROGRAMY 
V ÚNORU  2006:

Koncerty:

SSttřřeeddaa ❑❑ 88.. ❑❑ 2200..0000
KKeekkss..  Rock koncert

PPáátteekk ❑❑ 1100.. ❑❑ 2200..0000  
RRaappppeelleenntt  VVoolluummee  55,,  PPrroojjeekktt--  IILLLL,,  DDiivvnneejj
PPoossttooyy,,  TThhee  DDyynnaammiiccss,,  EEsskkaallaattoorr.. Hip hop
party

úútteerrýý ❑❑ 1144.. ❑❑ 2200..0000
SSppiirriittuuááll  kkvviinntteett.. Koncert

SSttřřeeddaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 2200..0000
VVllaaddiimmíírr  MMiiššííkk,,  RRaaddiimm  HHllaaddííkk,,  HHoonnzzaa  HHrruu--
bbýý..  Koncert legend české rockové hudby

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2233.. ❑❑ 2200..0000
PPssíí  vvoojjááccii.. Rock koncert

ppáátteekk ❑❑ 2244.. ❑❑ 2200..0000
PPrrooffeessssoorr  aa hhoossttéé..  Beatles revival party

úútteerrýý ❑❑ 2288.. ❑❑ 2200..0000
SStteeaammbbooaatt  SSttoommppeerrss  aa BBoobb  ZZaajjííččeekk..  Dixie-
land nejen k poslechu

PROGRAMY V ÚNORU 2006:

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

ssttřřeeddaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000
SSmmííššeennýý  kkoommoorrnníí  ssbboorr  VVooxx  AAnniimmaaee,,  ssbboorr--
mmiissttrryynněě  ŠŠáárrkkaa  MMiissttrroovváá..  Na programu
skladby W. A. Mozarta, G. F. Händela, 
J. Pazoura, Z. Lukáše a dalších autorů.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 1199..0000
SSiillvviiee  HHeessssoovváá  ––  hhoouussllee,,  DDaanniieell  WWiieessnneerr  ––
kkllaavvíírr..  Na programu: W. A. Mozart, A. Dvo-
řák, B. Smetana, S. Bodorová a P. de Sa-
rasate.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1155.. ❑❑ 1199..0000
ŠŠkkaammppoovvoo  kkvvaarrtteettoo..  P. Fischer a J. Luká-
šová – housle, R. Sedmidubský – viola, 
L. Polák – violoncello. Host: Kateřina Vá-
chová – klarinet. Na programu: W. A. Mo-
zart – Smyčcový kvartet G dur KV 156, 
L. v. Beethoven – Smyčcový kvartet č.1 
op. 59, W. A. Mozart – Klarinetový kvintet
A dur KV 581.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 1199..0000
ZZ ooppeerreettyy  ddoo  ooppeerryy  aažž  kk mmuuzziikkáálluu.. Účinku-
jí: Iveta Dufková – soprán, Jiří Přibyl –
basbaryton, František Martiník – klavírní
doprovod. Průvodní slovo Barbora Kláro-
vá. Na programu: J. Kern, R. Friml, E. di
Capua, G. Bécaud, J. Strauss, J. Kosma,
L. Bernstein, Ch. Chaplin, C. Schönberg,
A. Lara, E. Kálmán, F. Lehár.

ppoonndděěllíí ❑❑ 2200.. ❑❑ 1199..0000
ZZddeeňňkkaa  LLoorreennccoovváá  aa JJaann  PPřřeeuuččiill..  PPoohhooddoo--
vvýý  kkoommoorrnníí  ppoořřaadd  oo cceessttoovváánníí s texty Jana
Wericha, Karla Čapka a Stephena Lea-
cocka, s písněmi pro kytaru v 10 jazycích
a osobními vzpomínkami z cest.

úútteerrýý ❑❑ 2211.. ❑❑ 1199..0000
JJaarroossllaavv  HHoouuddll  ––  kkyyttaarraa  ––  kkllaassiikkaa  aa ffllaa--
mmeennccoo..  Výběr ze skladeb F. M. Bartholdy-
ho, J. Dowlanda, F. Tarregy, P. de Lucii, 
J. Peňi, M. Giulianiho, J. Turiny, F. Gimade-
villy a dalších autorů.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2233.. ❑❑ 1199..0000
JJaarroossllaavv  SSvvěěcceennýý  ––  hhoouussllee,,  MMiilloossllaavv  KKllaauuss
––  kkyyttaarraa..  Housle a kytara v proměnách sta-

letí. Z cyklu domovských koncertů J. Svě-
ceného na Chodovské tvrzi. Zazní slavné
i méně slýchané skladby. N. Paganiniho,
P. Gragnaniho, G. Fauré a dalších autorů..

ppoonndděěllíí ❑❑ 2277.. ❑❑ 1199..0000
ŠŠaannssoonnoovvéé  sseettkkáánníí..  Rudolf Pellar, Milan
Jíra, Jan Petránek, Tereza Duchková,
a host pořadu: Dana Matějková. Z cyklu
“Šanson, věc veřejná”.

úútteerrýý ❑❑ 2288.. ❑❑ 1199..0000
DDaaggmmaarr  VVaaňňkkááttoovváá  ––  ssoopprráánn,,  PPaavvllaa  VVoonndd--
rrááččkkoovváá  ––  JJaahhooddoovváá  ––  hhaarrffaa,,  FFrraannttiiššeekk
MMaarrttiinnííkk  ––kkllaavvíírr..  Na programu: J. S. Bach,
G. F. Händel, M. I. Glinka, B. Smetana, 
G. Verdi, V. Bellini a další autoři.

Pohádky 
((vvžžddyy  vv nneedděěllii  oodd  1155..0000))

nneedděěllee ❑❑ 55.. ❑❑ 1155..0000
KKeejjkkllíířř  ––  lloouuttkkoovváá  ppoohhááddkkaa  ddiivvaaddllaa  KKeejjkkllíířř

nneedděěllee ❑❑ 1122.. ❑❑ 1155..0000
LLuucciinnkkaa  PPoopplleettkkaa  ––  hhrraannáá  ppoohhááddkkaa  DDiivvaa--
ddllaa  bbeezz  ooppoonnyy

nneedděěllee ❑❑ 1199.. ❑❑ 1155..0000
OO ddvvaannááccttii  mměěssííččkkáácchh  ––  ččiinnoohheerrnněě  mmaa--
ňňáásskkoovvéé  ddiivvaaddééllkkoo  RRoommaanneettoo

nneedděěllee ❑❑ 2266.. ❑❑ 1155..0000
OO ssttaatteeččnnéémm  vvoojjááččkkuu  aa ttaanneeččnniiccii  ––  mmaarriioo--
nneettyy  ––  DDiivvaaddlloo  VVyyssmmááttoo  ppaannaa  BBííllkkaa

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

Galerie Chodovské vodní tvrze
PPOOZZVVÁÁNNKKYY NNAA VVÝÝSSTTAAVVUU

VVEELLKKÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV 11..  PPAATTŘŘEE))::
BBllaannkkaa  BBoohhddaannoovváá  ––  oobbrraazzyy,,  ggrraaffiikkyy..  Od 11. 1. do 12. 2. 2006 

OOttaa  JJaanneeččeekk  ––  sseeddmmddeessááttáá  llééttaa..  Od 15. 2. 2006 do 19. 3. 2006

MMAALLÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV PPŘŘÍÍZZEEMMÍÍ))::
VVěěrraa  MMeejjttoovváá  ––  ssccéénnooggrraaffiiee..  Od 11. 1. do 12. 2. 2006

OOttaa  JJaanneeččeekk  ––  sseeddmmddeessááttáá  llééttaa..  Od 15. 2. 2006 do 19. 3. 2006

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

Srdečně zve a těší se na vaši návštěvu ak. soch. Milan Martiník, kurátor galerie,
tel./fax: 272 934 167

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

RReessttaauurraaccee  jjee  ootteevvřřeennaa  
vvee  vvššeeddnníí  ddnnyy  oodd  1111  ddoo  2233  hhooddiinn,,  vv ssoobboottuu  aa nneedděěllii  oodd  1133  ddoo  2233  hhooddiinn..
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Místní 
lidová 

knihovna
VV BBeennááttkkáácchh  11775500

114499  0000  PPrraahhaa  44

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

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

Ostatní pořady:

ssoobboottaa ❑❑ 1188.. ❑❑ 2200..0000
XXII..  RReepprreezzeennttaaččnníí  pplleess  oobbyyvvaatteell  JJiižžnnííhhoo
MMěěssttaa..  Sál: Big Band Kurta Winklera,
předtančení – Sparta Praha, hosté – The
Breakers – rock’n’roll band, Karel Kaho-
vec. Moderuje – Jaroslav Suchánek. Res-
taurace : Memphis Band. Foyer : Lukáš
Čermák

úútteerrýý ❑❑ 2211.. ❑❑ 2200..0000
NNaa  BBrruusseell,,  VVáávvrroo!!  Vlastenecká komedie
Fr. Ringo Čecha se zpěvy a tanci o lásce
nezbedného poslance ke krásné misce
a šlechetném prezidentovi

ÚÚtteerrýý ❑❑ 77.. ❑❑ 1144..3300
KKlluubb  aakkttiivvnnííhhoo  ssttáářříí

ssoobboottaa ❑❑ 2255.. ❑❑ 2200..0000
SSppoolleeččeennsskkýý  vveeččeerr  MMŠŠ  SSuullaannsskkééhhoo

❑❑ 55..,,  1122..,,  1199..  aa 2266.. ❑❑ oodd  1155..0000  hhoodd..
NNeedděěllnníí  ttaanneeččnníí  ooddppoolleeddnnee  ss  vveellkkýýmm  ddee--
cchhoovvýýmm  oorrcchheessttrreemm  BBllaažžeejjee  ZZeemmaannaa..

❑❑ PPřřiijjíímmáámmee  ppřřiihhlláášškkyy  ddoo  TTAANNEEČČNNÍÍCCHH
KKUURRZZUU  na sezónu 2006/2007 pro mládež
i dospělé.
Výuka standardních a latinsko amerických
tanců pod vedením Heleny Brožovské
s partnerem.

❑❑ DDáállee  ppřřiijjíímmáámmee  ppřřiihhlláášškkyy  nnaa  ddrruuhhéé  ppoolloo--
lleettíí  ddoo  kkuurrzzůů  NNĚĚMMČČIINNYY  pprroo  zzaaččáátteeččnnííkkyy
ii ppookkrrooččiilléé..
Možnost doučování školní látky.

❑❑ TTééžž  ppoořřááddáámmee  kkuurrzzyy  HHRRYY  NNAA  KKYYTTAARRUU,,
aakkuussttiicckkoouu  ii eelleekkttrriicckkoouu  pod vedením zku-
šeného lektora.

IInnffoorrmmaaccee  aa ppřřiihhlláášškkyy  oobbddrržžííttee  
vv kkaanncceelláářřii  KKDD  OOPPAATTOOVV..

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

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

UUnniikkááttnníí  uumměělleecckkýý  iinntteerriiéérr  ZZddeeňňkkaa  HHaajjnnéé--
hhoo  ss oobbrraazzyy  aa ssvvěětteellnnýýmmii  oobbjjeekkttyy  zz kkrryyssttaa--
llůů,,  kktteerrýý  ppůůssoobbeenníímm  hhuuddbbyy  aa mměěnnííccííhhoo  ssee
oossvvěěttlleenníí  nnaabbíízzíí  pprroossttřřeeddíí  jjeeddiinnéé  ssvvééhhoo
ddrruuhhuu  nnaa  ssvvěěttěě..  SSoouuččáássttíí  ggaalleerriiee  jjee  ttaakkéé
eexxppoozziiccee  vvýýttvvaarrnnýýcchh  dděěll  ppřřeeddnníícchh  ččeesskkýýcchh
vvýýttvvaarrnnííkkůů: ZZ..  ČČeecchhoovvéé,,  MM..  EErreemmiiááššoovvéé,,  
JJ..  ŠŠ..  FFiiaallyy,,  OO..  aa MM..  HHuuddeeččkkoovvýýcchh,,  
JJ..  KKrriissttooffoorriihhoo,,  JJ..  NNáálleeppyy,,  JJ..  SSkkřřiivváánnkkaa,,  
JJ..  ŠŠeerrýýcchh,,  OO..  ZZoouubbkkaa  aa ddaallššíícchh..

PPrrooddeejjnníí  vvýýssttaavvaa  dděěll  vvýýššee  jjmmeennoovvaannýýcchh  
aa hhoossttuujjííccíícchh  uumměěllccůů  

KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ 
V ÚNORU 2006

ssttřřeeddaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000
BBrreevviiáářř  vvooddnnáářřsskkééhhoo  vvěěkkuu––  TTaajjeemmssttvvíí
eeggyyppttsskkýýcchh  ppyyrraammiidd..  Faraóni a hvězdy, ja-
ko cesta k znovuzrození. Přednáší
Ing. Adolf Inneman PhD., autor stejno-
jmenného seriálu v časopisu Dotek

ččttvvrrtteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 1199..0000
PPrroomměěnnaa  vvooddyy  vvee  vvíínnoo  vv KKáánněě  GGaalliilleejjsskkéé
aa jjeejjíí  ssyymmbboolliikkaa  ddoo  ddnneeššnníí  ddoobbyy..  Přednáší
doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 99.. ❑❑ 1199..0000  
TTyyppoollooggiicckkéé  vviidděěnníí –  Zázraky neexistují,
ale všechno je možné! Obecné principy.
Optimistická zpráva o fungování základ-
ních vesmírných principů i o jejich pozna-
telnosti. Co jsou to stupně poznání. Poko-
ra před dosud nepoznaným. Co je to prav-
da. Smysl lidské existence. Podstata dlou-
hověkosti. Přednáší Ing. Jiří Mihola, CSc.

nneedděěllee ❑❑ 1122.. ❑❑ 1199..0000
ZZppíívváámmee,,  zzppíívvááttee,,  zzppíívvaajjíí  ........  MMaannttrryy..
Mj.zhudebněné psychologem a terapeu-
tem H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpí-
vá a slovem doprovází Richard Holický.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1155.. ❑❑ 1199..0000
AArruunnááččaallaa.. Posvátná hora v jižní Indii ob-
rovského duchovního vlivu. Na jejím úpatí
je Ramanášram, kde Ramana Mahárši žil
28 let. Přednáší filozof, jogín, autor čet-
ných knih s duchovní tématikou PhMr. Ru-
dolf  Skarnitzl.

ččttvvrrtteekk    ❑❑ 1166.. ❑❑ 1199..0000          
PPrroobblléémm  lliiddsskkéé  sseebbeezzáácchhoovvyy  vv  mmooddeerrnníí  ccii--
vviilliizzaaccii..  Přednáška doc. Ing. Miroslava
Krále, CSc.

ppáátteekk ❑❑ 1177.. ❑❑ 1199..0000          
DDuucchhoovvnníí  zzrráánníí  oodd  nneejjmmeennššííhhoo  vvěěkkuu..  Ško-
la rozvíjejícího se květu – vzdělávání v lid-
ských hodnotách. O inspirativních vzdělá-
vacích programech v novém typu školství.
Přednáší Reverend Zdeněk Préma ,
Ing. Ivana Krejzlíková,Marie Zítková ze
Sdružení Regenerační centrum harmonie.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 1188..3300
PPooddoobbeennssttvvíí  JJeežžííššoovvaa  vv dduucchhoovvnníímm  žžiivvoottěě
ččlloovvěěkkaa..  Přednáší Stanislav Kalibán.

ppáátteekk ❑❑ 2244.. ❑❑ 1199..0000            
MMyyssttéérriiuumm  ččlloovvěěkkaa::  VVěěddoommýý  vvýývvoojj  ččlloovvěě--
kkaa.. Přednáší Tereza Skoumalová.

Křišťálová čajovna:

OOdd  ssttřřeeddyy  ddoo  nneedděěllee  vv 1155..0000  hhoodd..  
■■ VVEESSMMÍÍRRNNÁÁ  PPÍÍSSEEŇŇ  – hudebně obrazová
fantazie – část II. Je tvořena unikátním
spojením projekce obrazů Z. Hajného se
snímky z Hubbleova teleskopu. Kosmoob-
razy vznikající tímto spojením jsou při kaž-
dé projekci vždy originální, divák má tak
ojedinělou možnost být svědkem zrodu
nových a původních kosmovizí. ze zázna-
mu doprovází T. Fischerová a M. Moravec,
hudba i zpěv Yoshié Ichige. Autor: Z. Hajný,
režie: V. Poltikovič.

VV ssoobboottuu  aa nneedděěllii  vv 1177..0000  hhoodd..  
■■ PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  VVEESSMMÍÍRREEMM  – hudebně poe-
tická kompozice – část III. S projekcí mys-
tických obrazů Z. Hajného a snímků z hlu-
bin vesmíru. Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem. Ze záznamu provází J. Kováří-
ček, 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.
VVssttuuppnnéé  ddoo  ggaalleerriiee  aa ččaajjoovvnnyy  5500  KKčč,,  dděěttii
aa sseenniioořřii  2255  KKčč,,  ZZPP,,  ZZTTPP,,  ZZTTPP--PP  zzddaarrmmaa..
PPoo  1199..0000  hhoodd..  ((vv  ddoobběě,,  kkddyy  nneenníí  ppoořřaadd))  jjee
VVSSTTUUPP  DDOO  ČČAAJJOOVVNNYY  ZZDDAARRMMAA..  
VVssttuuppeennkkyy  nnaa  ppoořřaaddyy  3300 KKčč  aažž  112200 KKčč
vv ppřřeeddpprrooddeejjii  vv ppookkllaaddnněě  ggaalleerriiee..
ZZmměěnnaa  pprrooggrraammuu  vvyyhhrraazzeennaa..
IInnffoorrmmaaccee  ttaakkéé  nnaa  iinntteerrnneettuu::  
www.cestykesvetlu.cz,
www.pozitivni-noviny.cz,
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
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MMaalleenniicckkáá  11778844,,  
PPrraahhaa  44,,  JJiižžnníí  MMěěssttoo  IIII

tteell..//ffaaxx::  227711  991100  224466,,  227711  991144  668899
mmoobbiill::  777755  224422  331144

ee--mmaaiill::  zzaahhrraaddaa@@kkcczzaahhrraaddaa..cczz  
wwwwww..kkcczzaahhrraaddaa..cczz

wwaapp::  wwwwww..kkcczzaahhrraaddaa..cczz//wwaapp

Stálá divadelní scéna Studia Láďa
Ladislava Smoljaka 
a Divadélka U Panáků 
v Kulturním centru Zahrada 

IInntteerrnneettoovváá  kkaavváárrnnaa – celodenní provoz,
příjemné posezení ve dvoraně.
IInntteerrnneett  00,,8800  KKčč//mmiinnuuttaa

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

BBoohhaattáá  nnaabbííddkkaa výtvarných, tanečních,
pohybových a jazykových kurzů

MMoožžnnoosstt  bbaarreevvnnééhhoo  ttiisskkuu z internetu
a zlevněný internet 0,80 Kč/min

ÚNOR 2006

Koncerty

ssoobboottaa ❑❑ 1188.. ❑❑ 1188..0000
KKoonncceerrtt  JJiiřříí  WWeeiisssseerr  &&  JJ..  VV..  RRaannggeerrss  ++
SSllaavvnnoossttnníí  vvyyhhllááššeenníí  aannkkeettyy  ZZaahhrraaddyy –
moderuje Marie Retková – slosovatelné
vstupenky –  losování anketních lístků –
ceny věnovali: MBM Ladislav Pelc, Hana
Hlaváčková a Kulturní centrum Zahrada

ččttvvrrtteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 1199..0000
PPaalleettaa  ––  ffoollkkoovváá  kkaappeellaa se čtyřhlasými pís-
ničkami z vlastní dílny i z dovozu

ččttvvrrtteekk ❑❑ 99.. ❑❑ 1199..0000
OOzzvvěěnnyy  ZZaahhrraaddyy::  Strašlivá podívaná +
Markéta a Lazarové, S. Klímová, Cuba Ku-
bikula – vítězové + kandidáti fest. Zahrada
– s F&C

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2233.. ❑❑ 1199..0000
CCiimmbbaall  CCllaassssiicc  – Kateřina a Dalibor Štrun-
covi z Javorů se svojí skupinou

Divadlo

úútteerrýý ❑❑ 1144.. ❑❑ 1199..0000
FFaannttoomm  RReeaalliissttiicckkééhhoo  ddiivvaaddllaa  ZZddeeňňkkaa  NNee--
jjeeddllééhhoo  – Ladislav Smoljak – představení
Studia Láďa – hrají: Lad. Smoljak, 
I. Hlas,...

ssoobboottaa ❑❑ 2255.. ❑❑ 1199..0000

HHyymmnnaa  aanneebb  UUrrffiiddlloovvaaččkkaa –  Ladislav
Smoljak– hra se zpěvy Studia Láďa s pro-
logem „Hymny šumí po krajinách českých“

Host v Zahradě

nneedděěllee ❑❑ 1122.. ❑❑ 1188..0000

PPeettrr  NNáárroožžnnýý – poví, co ví a na co se ze-
ptáte 

PPoonndděěllíí ❑❑ 2200.. ❑❑ 1144..0000,,  1199..0000

TTaallkk  sshhooww  MMaarrttiinnyy  VVrrbboovvéé::  O cestování –
moderátorka Sama doma a hosté: I. Ková-
čová (zpěvačka) a Vl. Diblíková (pilotka
ČSA)

Film s hostem

ppoonndděěllíí ❑❑ 2277.. ❑❑ 1199..0000

JJaann  SSvvěěrráákk  ––  OObbeeccnnáá  šškkoollaa – projekce fil-
mu s následnou besedou s držitelem dvou
Oskarů režisérem Janem Svěrákem 

Film 

ppáátteekk ❑❑ 33..,,  1100..,,  1177.. ❑❑ 1177..3300  aa 2200..0000

KKllaann  llééttaajjííccíícchh  ddýýkk – příběh o vášni a lás-
ce v roce 859  v době vlády dynastie Tang
– akční  drama – Čína, Hong Kong, 2004

úútteerrýý ❑❑ 77..  aa 2211.. ❑❑ 1177..3300  aa 2200..0000

KKllaann  llééttaajjííccíícchh  ddýýkk  – příběh o vášni a lás-
ce v roce 859  v době vlády dynastie Tang
– akční  drama – Čína, Hong Kong, 2004

Setkávání

ssttřřeeddaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1188..3300

KKoorrssiikkaa –  hrdá krása středomoří – cesto-
pisný pořad Jiřího Lehejčka s projekcí fo-
tografií 

PPoonndděěllíí ❑❑ 66.. ❑❑ 1188..3300

NNeeppááll  – cestopisní přednáška s diaprojek-
cí cestovatele a průvodce Zdeňka Strnada

ssttřřeeddaa ❑❑ 88.. ❑❑ 1188..3300

Procházky historickou Prahou: Karlův
most – nad diapozitivy s průvodcem Milo-
šem Eksteinem

ssttřřeeddaa ❑❑ 1155.. ❑❑ 1188..3300

GGrruuzziiee – od čajových plantáží k ledovcům
Kavkazu... – cestopisná přednáška s pro-
jekcí Michaela Pokorného

úútteerrýý ❑❑ 2211.. ❑❑ 1188..3300

PPooppeellkkaa  ppoo  ččttyyřřiiccííttccee – dámský klub pro-
zaičky a scenáristky Alexandry Berkové 

ssttřřeeddaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 1188..3300
GGrraaffoollooggiiee  ––  zzrrccaaddlloo  dduuššee::  Není grafologie
jako grafologie – nový cyklus přednášek
S. Francové z České grafologické komory

PPoonndděěllíí ❑❑ 2277.. ❑❑ 1188..3300
BBhhaakkttiijjóóggaa  VV..::  Cesta lásky – cesta podro-
bení se – cyklus pořadů PhMr. Rudolfa
Skarnitzla

Otevřená dílna pro dospělé

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 1188..3300
KKvvěěttiinnááčč  zzddoobbeennýý  uubbrroouusskkoovvoouu  tteecchhnniikkoouu
aa kkrraakkeerroovvaannýý  rráámmeeččeekk – rezervace: I.
Němcová (736 406 043 či 271 910 246)

Pořady pro děti a mládež

ččttvvrrtteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 1111..0000
SSeenn  oo ssnnuu  AAnnttoonníínnaa  DDvvoořřáákkaa – představe-
ní složené ze stěžejního vokálního díla
Ant. Dvořáka a básníků české moderny
19. stol.

ssoobboottaa ❑❑ 44.. ❑❑ 1155..0000
BBáábbíí  aa sskkřřííttkkoovvéé  – Divadélko U Panáků –
K. Fialová a loutky –  na motivy knih po-
hádkářky V. Klimtové

nneedděěllee ❑❑ 55.. ❑❑ 1155..0000
BBáábbíí  aa sskkřřííttkkoovvéé – Divadélko U Panáků –
N. Konvalinková a loutky –  na motivy knih
pohádkářky V. Klimtové

úútteerrýý ❑❑ 77..,,1144..,,2211..,,2288.. ❑❑ 1155..0000  ––  1188..0000
SSvvěětt  hheerr  aa zzáábbaavvyy – liga ve sběratelských
kartičkách Magic, Pokémon, YU–GI–OH !,
LOTR a další

ssoobboottaa ❑❑ 1111.. ❑❑ 1155..0000
PPoohhááddkkoovvýý  ttuulláákk  KKaaššppáárreekk  – Divadélko
U Panáků – druhý díl Chodských pohádek
– klauni a loutky

nneedděěllee ❑❑ 1122.. ❑❑ 1155..0000
PPoohhááddkkoovvýý  ttuulláákk  KKaaššppáárreekk  – Divadélko
U Panáků – druhý díl Chodských pohádek
– klauni a loutky

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 99..3300
OO SSnněěhhuurrccee – Malé divadélko Praha – kla-
sická loutková pohádka o Sněhurce a se-
dmi trpaslících s písničkami a živým do-
provodem

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 1144..0000
OO SSnněěhhuurrccee – Malé divadélko Praha – kla-
sická loutková pohádka o Sněhurce a se-
dmi trpaslících s písničkami a živým do-
provodem



ÚÚNNOORR 22000066 KKUULLTTUURRNNÍÍ PPŘŘEEHHLLEEDD 55

ssoobboottaa ❑❑ 1188.. ❑❑ 1100..0000

TTvvůůrrččíí,,  hhrraavvéé  aa úússmměěvvnnéé  ddooppoolleeddnnee – pro
děti od 3 let – s sebou: výtv. potřeby a sva-
činku – vede MgA. K. Schwarzová

ssoobboottaa ❑❑ 1188.. ❑❑ 1155..0000

CCiirrkkuuss  UU PPaannáákkůů – Divadélko U Panáků –
komponované autorské  představení
s loutkami a písničkami Pavla Půty a Pavla
Kočího

PPoonndděěllíí ❑❑ 2200.. ❑❑ 1100..0000

TTaallkk  sshhooww  MMaarrttiinnyy  VVrrbboovvéé:: O cestování –
moderátorka Sama doma a hosté: I. Ková-
čová (zpěvačka) a Vl. Diblíková (pilotka
ČSA)

SSttřřeeddaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 99..0000

FFrraannkk  NNoovvoottnnyy  aanndd  tthhee  CCaassee  ooff  tthhee  PPrree--
sseenntt  PPeerrffeekktt  – The Bear Educational The-
atre – 

Představení  v angličtině 

ssoobboottaa ❑❑ 2255.. ❑❑ 1100..0000  ––1122..0000

DDěěttsskkáá  ttvvůůrrččíí  ddííllnnaa – vede Ilona Němcová
–  pro děti od 3 let – s sebou: výtv. potřeby
a svačinku

úútteerrýý ❑❑ 2288.. ❑❑ 99..0000

TThhee  DDrr.. KKlluuttzz  MMaaggiiccaall  LLaanngguuaaggee  SShhooww –
The Bear Educational Theatre – výborná
zábava a nevšední setkání s cizím jazy-
kem 

Jarní prázdniny Praha 11 
– Film na přání

ppoonndděěllíí  ––  ppáátteekk ❑❑ 66..––1100..  22.. ❑❑ 1100..0000

FFiillmm  nnaa  ppřřáánníí  ddiivváákkůů (Štaflík, Pejsek a ko-
čička, Žofka, Kačenka a strašidla, Krko-
nošské pohádky)

Připravujeme:

❑❑ ZZaahhrraaddaa  ppííssnníí  ––  soutěžní přehlídka dět-
ských pěveckých sborů České republiky.
Uzávěrka přihlášek 17. února 2006. Při-
praveno ve spolupráci s dětským sborem
Svítání – více na www.kczahrada.cz

Výstavy

ggaalleerriiee ❑❑ 44..  22..  ––  44..  33..

MMaarrttiinnaa  TTrráávvnnííččkkoovváá::  Z planety zvířat – fo-
tografická výstava

mmaallýý  ssááll ❑❑ 44..  22..––44..  33

„Pohledem PPP“ – fotografická výstava
sdružení fotografů  Plzeňský PhotoPost  
(www.plzenskypp.net )

OOppaattoovvsskkáá––MMooddlleettiicckkáá  11775544
tteell..::  227722  991188  775599

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Marta Holásková
Obrazy a textilní originály

od 31. 1. do 25. 2. 2006

Malířka, grafička a textilní výtvarnice
Marta Holásková (1951) již od mládí

tíhla k umění. Absolvovala LŠU ve Fren-
štátu pod Radhoštěm (ak. sochař Karel
Vašut), PFUK Praha (ak. malíř Miloslav
Polcar a svá studia zakončila na AVU
(doc. Ladislav Čepelák).

Pobočka Opatov

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

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

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

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

Pobočka jírovcovo nám.

KNIHOVNA OPATOV NABÍZÍ 
DĚTEM V ÚNORU 2006:

SSttřřeeddaa ❑❑ 88.. ❑❑ 1100..0000  ––  1111..0000    
PPoohhááddkkyy  oo  zzvvíířřááttkkáácchh.. Víte, jak krteček ke
kalhotkám přišel, co nejraději mlsá medví-
dek Pú, a jakou funkci má Žofka v Zoo?
Pokud ne, nebo si nejste úplně jisti, babič-
ky Vám to rády přečtou.

SSttřřeeddaa ❑❑ 1155.. ❑❑ 1155..0000  ––  1177..0000
MMaalluujjmmee  ssii  mmaannddaallyy..  Mandala je původně
(podle tantrického buddhismu) jedinečný
vzor v kruhu sestavený ze zrnek barevné-
ho písku. Svou „malou“ mandalu si však
může vyrobit každý. Přijďte si to zkusit i Vy
k nám do knihovny.

Její tvorba je neuvěřitelně různorodá.
Vytváří grafiku, maluje nejen klasické ole-
jomalby ale také na hedvábí, tvoří tapisé-
rie a módní kreace z textilních originálů.

Uspořádala mnoho výstav doma i v za-
hraničí. Nejvíce inspirující pro její práci je
koloběh přírody, střídající se barvy,

úžasné tvary a neustále se obnovující
a pokaždé jiná krása.

Jak sama říká: „Přeji si jen a chci tím co
dělám rozdávat radost, sílu, pohodu
a klid.“

Výběr z tvorby výtvarnice Marty Holás-
kové jistě v únoru  potěší návštěvníky
Opatovské knihovny.
TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvááss OOllggaa  KKuuččeerroovváá

Televizní zpravodajství 
Prahy 11 na kanálu UPC:
7.45, 12.45, 18.45 a 22.45

Zpravodajství 
můžete sledovat i na:

www.praha11.cz

Připravujeme

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2233..

NNaavvzzáájjeemm  –– pomalu i rychle, vesele
i smutně – koncert plzeňské skupiny 

ssoobboottaa ❑❑ 2222..

ZZAAHHRRAADDAA  PPÍÍSSNNÍÍ – soutěžní přehlídka
dětských pěveckých sborů ČR – uzávěrka
přihlášek 17.2. – připraveno ve spolupráci
s dětským sborem Svítání – více na
www.kczahrada.cz
Skřítci v Zahradě – tématický cyklus sou-
těží pro děti “Skřítci v Zahradě”

více na www.kczahrada.cz

ssttřřeeddaa ❑❑ 2299..

SSppiirriittuuááll  KKvviinntteett . Koncert

Bezbariérový přístup:
SSppoojjeenníí::  
Metro Chodov, Bus 136, 154, 197 
– stanice Jarníkova,

Metro Opatov, Bus 122, 177 
– stanice U Kunratického lesa
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ŠŠaalloouunnoovvaa 22002244,,  PPrraahhaa  1111
tteell.. 227722  992299  554455,, 227722  991177  007777

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

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

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

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM NA ÚNOR 2006

ssoobboottaa ❑❑ 1188.. ❑❑ oodd  99..0000  ddoo  1177..
DDooggllaazzoovváánníí  kkeerraammiicckkýýcchh  vvýýrroobbkkůů z 28. 1.
Keramická dílna DDM Šalounova 

ssoobboottaa ❑❑ 1188.. ❑❑ oodd  99..0000  ddoo  1155..0000
TTuurrnnaajj  vvee  ssttoollnníímm  tteenniissee..  Akce pro amaté-
ry v DDM Šalounova

ssoobboottaa ❑❑ 2255.. ❑❑ oodd  99..3300  ddoo  1111..0000  
GGrraaffiikkaa  pprroo  kkaažžddééhhoo..  Výtvarná dílna na
pobočce Janouchova. Vstupné : 15,- Kč

ssoobboottaa ❑❑ 2255.. ❑❑ oodd  99..3300  ddoo  1111..0000  
DDííllnnaa  pprroo  ššiikkoovvnnéé  rruuccee..  Akce pro zájemce
od 12 let na pobočce Janouchova.Téma:
Bambule Vstupné: 50,-Kč

ssoobboottaa ❑❑ 2255.. ❑❑ oodd  99..3300  ddoo  1122..0000  
HHrrááttkkyy  ss ppřříírrooddoouu..  Akce na pobočce Ja-
nouchova

nneedděěllee ❑❑ 2266.. ❑❑ oodd  1100..0000
PPaasstteellkkaa..  Výtvarná dílna pro děti od 5let
v DDM Šalounova.Vstupné 20,-Kč

nneedděěllee ❑❑ 2266.. ❑❑ oodd  99..3300  ddoo  1111..0000
BBuuďď  ffiitt..  Aerobik s posilováním se koná
v DDM Šalounova.Vstupné 50,-Kč.

nneedděěllee ❑❑ 2266.. ❑❑ oodd  1144..0000
PPoojjďďmmee  ssii  hhrráátt..  Výtvarná dílna pro děti od
10 let v DDM Šalounova.Vstupné: 35,-Kč

nneedděěllee ❑❑ 2266.. ❑❑ oodd  1144..0000  ddoo  1166..0000  
VOSA. Otevřený volejbalový turnaj pro
mládež v areálu ZŠ Ke Kateřinkám.

❑❑ 2255..  22..  ––  44..  33..
TTáábboorr  pprroo  ppřřeeddšškkoolláákkyy –Mariánská (chata
Alžběta), Krušné hory. Určeno pro děti od
4 do 8 let, cena 2 900,- Kč

❑❑ 1188..  aa 2255..
JJeeddnnooddeennnníí  ssoobboottnníí  llyyžžoovváánníí  vv JJiizzeerrsskkýýcchh
hhoorráácchh  

❑❑ 44..  ––  1111..  aa 1111..  ––  1188..
VV ddoobběě  jjaarrnníícchh  pprráázzddnniinn  ppoořřááddáámmee  pprroo  dděě--
ttii  aa mmllááddeežž  ttáábboorryy  zzaamměěřřeennéé  nnaa  llyyžžoovváánníí
aa zziimmnníí  ssppoorrttyy..  Další informace na
www.ddmjm.cz.

ZVEME VÁS DO KLUBU 
PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ „BEROUN“

ppoonndděěllíí  ––  ččttvvrrtteekk  oodd  1166..0000  ddoo  2200..0000  hhoodd..
kulečník, fotbálek, šipky, nové stolní hry,
hokej NHL, autodráha, šipkové turnaje

PROGRAM:

❑❑ 22..,,  1166..,,  2233..
FFiillmmoottéékkaa (Novinky i historie filmové tvor-
by. Aktuální program na www.ddmjm.cz
v sekci Klub Beroun. Začátek od 17.30.
Vstup zdarma! )

❑❑ 11..❑❑ 1166..3300
TTuurrnnaajj  vv kkuulleeččnnííkkuu.. Klub Beroun. Vstup
zdarma. Na výherce čekají věcné ceny!!!

❑❑ 2222..    ❑❑ 1166..3300
TTuurrnnaajj  vvee  „„ffoottbbáállkkuu““..  Klub Beroun. Vstup
zdarma. Na výherce čekají věcné ceny!!!

JJeeššttěě  ssttáállee  nneevvííttee  ccoo  ss vvoollnnýýmm  ččaasseemm??
Přijďte do DDM JM, kde je pro vás připra-
vena pestrá nabídka zájmových kroužků -
sportovní, taneční  a pohybové, tvořivé,
hudební i divadelní, počítačové, dětské
kluby  a další. Informace na výše uvede-
ných tel. číslech, osobně v DDM JM nebo
na www.ddmjm.cz.

ZIMA 2006

NNaabbííddkkaa  ttáábboorrůů  vv ddoobběě  jjaarrnníícchh  pprráázzddnniinn  PPrraahhyy  11  ––  55  vv tteerrmmíínnuu  oodd  44..  22..  ddoo  1111..  22..  22000055
MMííssttoo vvěěkk vveeddoouuccíí cceennaa
10206 Jeseníky – Dlouhé Stráně 7–15 Miklánek 2 950 Kč
10360 Jeseníky – Dlouhé Stráně od 8 let M. Glaserová 2 980 Kč
10460 Krkonoše – Špindlerův Mlýn 6–14 J. Chytilová 2 700 Kč
10560 Jizerské hory – Kořenov 6–15 V. Belešová 2 690 Kč

NNaabbííddkkaa  ttáábboorrůů  vv ddoobběě  jjaarrnníícchh  pprráázzddnniinn  PPrraahhyy  66  ––  1100  vv tteerrmmíínnuu  oodd  1111..  22..  ddoo  1188..  22..  22000066
MMííssttoo vvěěkk vveeddoouuccíí cceennaa
10606 Jeseníky – Dlouhé Stráně 7–15 J. Vrbová 2 960 Kč
10706 Jizerské hory – Desná 8–15 Mrázek 2 650 Kč

NNaabbííddkkaa  llyyžžaařřsskkýýcchh  ttáábboorrůů
MMííssttoo vvěěkk vveeddoouuccíí cceennaa
2255..  22..  ––  44..  33..  22000066
10806 Krušné Hory – Mariánská 4–8 J. Chytilová 2 900 Kč

PPooddllee  ssnněěhhoovvýýcchh  ppooddmmíínneekk  ppoořřááddáámmee  oodd  77..  lleeddnnaa  22000066  ddoo  44..  bbřřeezznnaa  22000066  kkaažžddoouu  ssoo--
bboottuu  (kromě jarních prázdnin) jjeeddnnooddeennnníí  llyyžžaařřsskkéé  vvýýlleettyy  dděěttíí  aa ddoossppěěllýýcchh  nnaa  hhoorryy..
Jezdíme do lyžařského centra PPaasseekkyy  vv KKrrkkoonnooššíícchh..

CCeennyy  jjeeddnnooddeennnníícchh  llyyžžaařřsskkýýcchh  vvýýlleettůů::
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)

PPřřiihhlláášškkyy  nnaa  zziimmnníí  ttáábboorryy  aa jjeeddnnooddeennnníí  llyyžžaařřsskkéé  vvýýlleettyy  nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  
DDDDMM  JJiižžnníí  MMěěssttoo::  227722 992299 554455  nneebboo  227722 991177 007777  nneebboo  ee--mmaaiill::  ssaall@@ddddmmjjmm..cczz  

nneebboo  ppoobbooččkkaa  DDDDMM  JJaannoouucchhoovvaa  tteell..  227722 991111 552200  nneebboo  oossoobbnněě  vv DDDDMM..
wwwwww..ddddmmjjmm..cczz

Aktuál
televizní zpravodajství Prahy 11

JJiižž  ppááttýýmm  rrookkeemm  ppřřiipprraavvuujjee  
pprroo  oobbyyvvaatteellee  JJiižžnnííhhoo  MMěěssttaa  
tteelleevviizznníí  ššttáább  TTVV  1111  zzaa  ppooddppoorryy  nnaa--
ššíí  mměěssttsskkéé  ččáássttii  „„AAkkttuuááll““,,  
zzpprraavvooddaajj  PPrraahhyy  1111..

TTeelleevviizznníí  zzpprraavvooddaajjssttvvíí  mmůůžžeettee  
sslleeddoovvaatt  nnaa  iinnffoorrmmaaččnníímm  kkaannáálluu
UUPPCC  kkaažžddýý  ddeenn  
vv ttěěcchhttoo  vvyyssííllaaccíícchh  ččaasseecchh::

77..4455  hhoodd,,  1122..4455  hhoodd,,  
1188..4455  hhoodd,,  2222..4455  hhoodd..

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

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V ÚNORU 2006:

SSoobboottaa ❑❑ 44.. ❑❑ 1166..3300  
HHaanniiččkkaa  aa HHoonnzzííkk  cchhttěějjíí  ppeejjsskkaa …příběh
o tom, jak není jednoduché pečovat o ště-
ňátko a co to všechno obnáší zahrají he-
rečky a louky z Divadélka Paleček.

SSoobboottaa ❑❑ 1111.. ❑❑ 1166..3300  
ČČíínnsskkáá  ppoohhááddkkaa – v podání loutek a herců
divadla STUDNA

SSoobboottaa ❑❑ 1188.. ❑❑ 1166..3300  
CCiirrkkuuss  bbuuddee …herci z divadla GENUS

PPoonndděěllíí ❑❑ 2200.. ❑❑ 1144..0000  
VVooddnniicckkáá  ppoohhááddkkaa – v podání divadla
ROMANETO

PPáátteekk  ❑❑ 2244.. ❑❑ 1166..3300
OO ssttaatteeččnnéé  pprriinncceezznněě  MMáánněě – loutkovou
pohádku na motivy J.Lady zahraje MALÉ
DIVADÉLKO

SSoobboottaa ❑❑ 2255.. ❑❑ 1166..3300  
TTuucceett  ppřřííppaaddůů  ddeetteekkttiivvaa  KKaaššppáárrkkaa – hraje
Pražská  loutkoherecká společnost

INFORMACE PRO HRÁČE PEXESA
VV ppáátteekk  33..  úúnnoorraa  22000066  
pprroobběěhhnnee  IIXX..  rrooččnnííkk  ttuurrnnaajjee  vv ppeexxeessuu,,
který KD Klubka již tradičně pořádá v den
pololetních prázdnin. Registrace hráčů
proběhne od 8.30 hod. Hrát se začne
v 9.00 hod. Na vítěze čekají pěkné ceny
a na ostatní alespoň sladkost. Startovné je
10 Kč.

Klubka nabízí několik volných míst:
■ v keramické a výtvarné dílně
■ v kurzech výuky hry na flétnu, klávesy
■ v kurzu sólového zpěvu

IInnffoorrmmuujjttee  ssee  nnaa  tteell..::  227722  993300  114499..  

Hlídání dětí
PPoommoocc mmaammiinnkkáámm nnaabbíízzíí KKDD KKlluubbkkaa
ZZáájjmmoovváá ččiinnnnoosstt pprroo dděěttii,, kktteerréé nneecchhooddíí ddoo
mmaatteeřřsskkéé šškkoollyy
KD Klubka tradičně v průběhu školního ro-
ku připravuje program Klubíčko, který je
určen dětem od tří let. Po domluvě s lek-
torkou i pro děti mladší, které jsou však
dostatečně samostatné, aby tříhodinový

program byly schopné absolvovat.
Program probíhá v klubovně kulturního
domu. Není nutné dítě na jednotlivé dny
předem přihlašovat. Program je možné vy-
užívat dle vaší potřeby nárazově nebo pra-
videlně. Každý den má svou specializaci,
probíhá uceleně a je vhodné, aby dítě ab-
solvovalo celé dopoledne.

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

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

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

CCeennaa vvssttuuppeennkkyy jjee 8855 KKčč..

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

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

ních nástrojů a osvojit si počáteční jedno-
duché vědomosti – o zvířátkách, ročních
obdobích, názvech prstů, číslech.

Orientální tanec
Zdokonalte svou postavu příjemným způ-
sobem, pečujte o své zdraví a krásu a tan-
čete s námi orientální tanec. Nové kurzy
v KD Klubka začnou 16. 2. 2006 každý
čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod. (mírně po-
kročilí) a od 18.30 do 19.30 (začátečníci).
Neexistuje omezení věkem nebo posta-
vou. Příznivá cena, slevy pro studentky.
TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvááss!!

PPřřiihhllaaššttee  ssee  nnaa  wwwwww..ddaalliillaa..cczz,,  
tteelleeffoonn::  772233 115511 889911  ((PPeettrraa  VViicchheerrkkoovváá))

Cvičení TAIČI
OOdd  úútteerrýý  1100..  lleeddnnaa  ppookkrraaččuujjee  vv KKDD
KKLLUUBBKKAA  cvičení taiči jednak pro pokročilé,
ale i pro začátečníky. Lekce probíhají úterý
od 19.30 do 20.30 hod. Jedná se o rela-
xační cvičení, jehož plynulé pomalé pohy-
by, 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
15 let. IInnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell..  773311 441111 331133..

ANGLIČTINA NA MATEŘSKÉ
OOdd  úúnnoorraa  22000066  ssee  ooppěětt  ootteevvíírraajjíí  kkuurrzzyy
aanngglliiččttiinnyy,, které jsou především určené
maminkám na mateřské dovolené. Přijďte
se naučit nebo zopakovat angličtinu a po-
povídat si s ostatními maminkami v pří-
jemném prostředí Kulturního domu Klub-
ka. Pro Vaše dítě jsme během Vaší výuky
připravili hlídání se spoustou her a zábavy.
Otevíráme kurz pro začátečníky, mírně po-
kročilé, středně pokročilé a více pokročilé.
Kurz bude probíhat v malé skupince vždy
v pondělí nebo ve čtvrtek v dopoledních
hodinách. Program pro děti bude v ceně
kurzovného. Začínáme v týdnu od 27. 2.
2006. PPřřiihhlláášškkyy  aa iinnffoorrmmaaccee  zzíísskkááttee  

nnaa  tt..čč..  773399 005544 993300
ooffffiiccee@@aaggeennttuurraa--hheerrmmeess..cczz

wwwwww..aaggeennttuurraa--hheerrmmeess..cczz

INFORMACE PRO ZÁJEMCE
O KURZY V KD KLUBKA
Od nového pololetí se uvolní několik míst
v našich kurzech. PPookkuudd  mmááttee  zzáájjeemm,,  
iinnffoorrmmuujjttee  ssee  uu ppaanníí  HHrraabběěttoovvéé  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  227722  993300 114499..  
PPoo  ––  PPáá  oodd  88..3300  ddoo  1155..0000  hhoodd..  

KD KLUBKA 

NABÍZÍ PRONÁJEM 

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

227722  993300  002233..
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JJaannoouucchhoovvaa  667711
PPrraahhaa  1111

tteell..::  227722  991122  112244
660033  446688  115511

bbeennjjaammiinn..wweebbppaarrkk..cczz

PROGRAM:

❑❑ ČČAASS  BBÝÝTT  SSPPOOLLUU – pro rodiče s dětmi
od 9 měsíců – nabízíme možnost setkávat
se, vyměňovat si zkušenosti, děti mají
možnost využít pro svoji hru a pohyb ne-
tradiční pomůcky pro rozvoj jemné i hrubé
motoriky, odborné rady jim poskytne zku-
šená  pohybová  instruktorka. Program
probíhá v dopoledních i odpoledních hodi-
nách, skupinky jsou rozdělené podle věku
dítěte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVINKY:

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

❑❑ PPOOWWEERR  YYOOGGAA – nově i v pátek v 9.30
s hlídáním dětí

NNáášš  rroozzvvrrhh  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  hhooddiinn  ppookkrrýývváá
pprraakkttiicckkyy  cceellýý  pprraaccoovvnníí  ttýýddeenn  oodd  rráánnaa  aažž
ddoo  vveeččeerraa..  PPřřeessnnýý  rroozzppiiss  hhooddiinn  ssee  ddoozzvvíí--
ttee,,  kkddyyžž  nnááss  nnaavvššttíívvííttee  nneebboo  zzaatteelleeffoonnuujjee--
ttee..  MMyy    vváámm  ppoommůůžžeemmee  vvyybbrraatt  nneejjvvhhoodd--
nněějjššíí  hhooddiinnyy  pprroo  vváášš  vvoollnnýý  ččaass..  PPrrooggrraammyy
jjssoouu  zzaamměěřřeennyy  nnaa  pprreevveennccii  vvaaddnnééhhoo  ddrr--
žžeenníí  ttěěllaa,,  zzaahhrrnnuujjíí  ii ccvviiččeenníí  nnaa  mmííččíícchh..

DALŠÍ PROGRAM:

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

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

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

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

AAddrreessaa::  MMŠŠ  JJaannoouucchhoovvaa  667711,,  PPrraahhaa  44

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

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

RADA 
A POMOC
bbeezzppllaattnnáá  pprráávvnníí  
aa  tteerraappeeuuttiicckkáá  ppoorraaddnnaa

V listopadu 2005 byla v Křesťan-
ském centru Jižní Město pro obča-
ny Prahy 11 otevřena bezplatná po-
radna Rada a pomoc.
TTéémmaattaa  pprráávvnníí  ppoorraaddnnyy: nástup či
odchod ze zaměstnání, potíže se
zaměstnavatelem nebo zaměstnan-
cem, jednání s úřady, vyřízení dě-
dictví, bytové otázky, sousedské
vztahy, rodinné právo, školní do-
cházka.
TTeerraappeeuuttiicckkáá  ppoorraaddnnaa  je určena pro
ty, kteří cítí, že něco v jejich životě
není v pořádku, neumějí navázat
nebo udržet vztah, hledají smyslu-
plnou 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 radost-
nější – tomu se lze naučit.
Bezplatnou právní a terapeutickou
poradnu najdete v Křesťanském
centru Jižní Město, Modletická
1401 na Jižním Městě I.

VVííccee  iinnffoorrmmaaccíí  nnaa  tteell..
773366 446699 228844

ee--mmaaiill::  rraaddaa--aappoommoocc@@ccooooll..bbiizz,,
wwwwww..kkeeeepp--ccooooll..bbiizz
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BBuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM,,  
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  vvcchhoodd  EE

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

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

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 
6. 2. – 12. 2. JE DOMEČEK ZAVŘENÝ!

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

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

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

úútteerrýý ❑❑ 1166..3300––1188..0000
PPoorraaddnnaa  ppřřiirroozzeennééhhoo  pplláánnoovváánníí  rrooddiiččoovv--
ssttvvíí..  Nutno objednat na tel.: 777 200  431

ssttřřeeddaa ❑❑ 99..3300––1122..3300
DDooppoolleeddnnee  pprroo  vvššeecchhnnyy
10.30 Zpívání u kytary 

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

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1100..0000––1122..3300
DDooppoolleeddnnee  pprroo  nneejjmmeennššíí (0–2 roky) a je-
jich doprovod

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

ppáátteekk    ❑❑ 1100..0000––1133..0000
DDooppoolleeddnnee  pprroo  vvššeecchhnnyy
10.30 cvičení pro rodiče i děti
PPoorraaddnnaa  ppřřiirroozzeennééhhoo  pplláánnoovváánníí  
rrooddiiččoovvssttvvíí  ssee  vv  ppáátteekk  nneekkoonnáá..  

PORADNA PŘIROZENÉHO 
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

PPOOZZOORR  ZZMMĚĚNNAA  OOTTVVÍÍRRAACCÍÍ  DDOOBBYY

VV  PPáátteekk  jjee  ppoorraaddnnaa  zzaavvřřeennaa  aa  nnoovvěě  jjee
ootteevvřřeennaa  vv  úútteerrýý    oodd  1166..3300  ddoo  1188..0000  hhoodd  ––
ppoouuzzee  nnaa  oobbjjeeddnnáánníí.. (středeční doba zů-
stává beze změn). Nabízí pomoc při orien-
taci v různých formách antikoncepce, nabí-

zí přirozenou a bezpečnou metodu vyhnutí
se těhotenství,  hledání příčin neplodnosti
apod. Poradnu mohou navštívit ženy, dív-
ky, manželské či snoubenecké páry, přijít
můžete i s dětmi, které si mohou pohrát v
herně. Poradenství je zdarma. Za profesní
kvalitu poradců ručí CENAP, Hybešova 40,
Brno (cenap@volny.cz).

„JAK NA TO“ – NOVINKA!!!
Od 19. září 2005 se budeme setkávat kaž-
dé pondělí od 10.hod v Domečku nad zají-
mavými tématy z oblasti rodiny, výchovy
dětí, mezilidských vztahů apod. Oslovili
jsme odborníky (psychology, lékaře, insti-
tuce zabývající se vzděláváním veřejnosti
v oblasti výchovy dětí) ale i „obyčejné“ ma-
minky s bohatými zkušenostmi a tito lidé
jsou ochotni se s námi podělit o své názo-
ry a rady v určitých oblastech (např. pro-
blematika vztahů v rodině, zdravý vývoj dí-
těte apod). Při každém setkání bude bě-
hem cca 20 minut čas na přednášku na
dané téma a pak budeme mít čas si u ka-
fíčka všichni spolu o tom, co jsme slyšeli,
povídat, bude čas na dotazy k přednášejí-
cím i možnost téma doplnit z vlastních
zkušeností.

TÉMATA NA ÚNOR:
TTéémmaattaa  mmůůžžeettee  nnaavvrrhhnnoouutt  ii  vvyy  ssaammii,,  
bbuuddeemmee  ssee  řřííddiitt  ttíímm,,  ccoo  vvááss  zzaajjíímmáá

KARNEVAL
2211..  22..  22000066  oodd  1100::0000  aa  2233..  22..  22000066  
oodd  1155::0000  vv  pprroossttoorráácchh  DDoommeeččkkuu..  
Vstupné 50,- Kč pro dospělou osobu a děti
v masce zdarma.

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

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V ÚNORU 2006:

SSttřřeeddaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů  – skladby 20. století.

Sál ZUŠ Křtinská

ččttvvrrtteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  vvííttěězzůů  ssoouuttěěžžee  JJiižžnníí  MMěěssttoo  MMuussiicc..

Sál ZUŠ Křtinská

PPoonndděěllíí ❑❑ 2200.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů..  Sál ZUŠ J. Růžičky

ČČttvvrrtteekk ❑❑ 2233.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů..  Sál ZUŠ Křtinská

PPoonndděěllíí ❑❑ 2277.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů..  Sál ZUŠ J. Růžičky

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

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

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

JAPONSKÁ MASÁŽ 
Shiatsu

DDoobbrráá  mmeettooddaa  pprroo  uuvvoollnněěnníí  
ffyyzziicckkýýcchh  ii ppssyycchhiicckkýýcchh  bbllookkůů..
MMaassáážžee  55  mmiinn  oodd  mmeettrraa  HHáájjee,,  

cceennaa  220000  KKčč//11  hhoodd..,,  
330000  KKčč//  11,,55  hhoodd..

OObbjjeeddnnáávvkkyy  ppřřiijjíímmáá::  
PPeettrr  MMaacchh,,  660033 116633 662233

JAZYKOVÉ KURZY 
v KC Zahrada 

SSOOUUKKRROOMMÁÁ  JJAAZZYYKKOOVVÁÁ  ŠŠKKOOLLAA
AALLVVIINN,,  ss..  rr..  oo..

Pomaturitní studium Aj, kombinace více
jazyků, odpolední a večerní jazykové
kurzy, kurzy pro pedagogy, pro děti, indi-
viduální výuka, firemní kurzy, jazykové
tábory, au-pair. Kvalifikovaní čeští i za-
hraniční lektoři.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell::  660044  220011  000088,,  
777777  994466  556699,,  wwwwww..vvoollnnyy..cczz//aallvviinn__ssrroo
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MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  PPrraahhaa  1111
tteell..::  226677  991100  000088,,  mmoobbiill::  773366  446699  228844

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

Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

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

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KKOOSSTTEELL SSVV..  FFRRAANNTTIIŠŠKKAA ZZ AASSSSIISSII

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

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

KKAAPPLLEE SSVV..  LLUUDDMMIILLYY VV KKCC  MMOODDLLEETTIICCKKÁÁ

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

ČČttvvrrtteekk 1188..0000
NNeedděěllee 1100..0000

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

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

Knihovna, v níž je možno si knihy půjčo-
vat, je zatím otevřena kkaažžddoouu  nneedděěllii  oodd  99..3300
ddoo  1122..0000  hhoodd..,,  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 křesťan-
ství, diskutovat o filozofických a nábožen-
ských pohledech na život, prohlubovat
svoji modlitbu, meditovat o žalmech a ho-
vořit o dalších zajímavých otázkách, na
pprraavviiddeellnnéé  ssttřřeeddeeččnníí  sseettkkáávváánníí  ddoo  ffaarrnnííhhoo
ssáálluu  vv 1199..0000  hhooddiinn..

PROGRAM V ÚNORU 2006

SSttřřeeddaa    ❑❑ 11..  ❑❑  1166..0000  ––  1188..0000  
BBeezzppllaattnnéé  pprráávvnníí  kkoonnzzuullttaaccee  – nutno ob-
jednat se na tel. 736 469 284 (Rada a po-
moc, vchod D)

SSttřřeeddaa    ❑❑ 11..    ❑❑ 1188..0000  
KKyyttaarryy  vv  ČČaajjoovvnněě – přijďte si zazpívat u
šálku dobrého čaje, zve Martin Svoboda
(Klub Na Dně, vchod E)

SSttřřeeddaa ❑❑    11.. ❑❑    2200..3300  
EEsskkyymmáácckkéé  oobbrraattyy, Křesťanský sportovní
klub, přihlášky na tel. 603 256 411 (bazén
Slávia)

ČČttvvrrtteekk ❑❑    22.. ❑❑    1177..0000  ––  1199..0000  
BBeezzppllaattnnéé  tteerraappeeuuttiicckkéé  kkoonnzzuullttaaccee  – nutno
objednat se na tel. 736 469 284 (Rada
a pomoc, vchod D)

NNeedděěllee  ––  ssoobboottaa ❑❑    55..  ––  1111..
LLyyžžaařřsskkýý  vvýýccvviikk, Velká Úpa – Penzion Mi-
leta, Křesťanský sportovní klub, přihlášky
na tel. 603 256 411

PPoonndděěllíí ❑❑    66.. ❑❑    1155..3300  
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  ssttřřeellbbaa,,  Křesťanský spor-
tovní klub (sraz Opatov vchod do metra)

Jedná se o živá a názorově otevřená set-
kání, na něž zveme všechny, kdo se
chtějí nejen více dovědět o těchto otáz-
kách, ale též navzájem obohacovat sebe
i druhé a podělit se o své zkušenosti
z hledání hodnot trvalých a každému pro-
spěšných. Vítáni jsou všichni, nebojte se
přijít a zapojit se. Setkání vede náš jáhen
Pavel Urban.
KKoonnaajjíí  ssee    ssppoolleeččnnéé  ppřříípprraavvyy  nnaa  mmaannžžeell--
ssttvvíí..  Pokud uvažujete o uzavření církevní-
ho sňatku, můžete se na nás také obrátit.
Bližší informace poskytne P. Karel Kočí na
telefonním čísle 777 101 941.

ZZaaččíínnáá  ppřříípprraavvaa  nnaa  ppřřiijjeettíí  ssvvááttoossttii  bbiiřřmmoo--
vváánníí,, která spočívá v prohloubení znalostí
i praktického života z víry. Přichází v úva-
hu pro zájemce od 15 let a je možno při-
hlásit se na faře na výše uvedeném tele-
fonním čísle.

SSttřřeeddaa ❑❑    88.. ❑❑    1166..0000  ––  1188..0000  
BBeezzppllaattnnéé  pprráávvnníí  kkoonnzzuullttaaccee  – nutno ob-
jednat se na tel. 736 469 284 (Rada a po-
moc, vchod D)

SSttřřeeddaa ❑❑    88.. ❑❑    2200..3300  
EEsskkyymmáácckkéé  oobbrraattyy, Křesťanský sportovní
klub, přihlášení nutné tel. 603 256 411
(bazén Slávia)

SSttřřeeddaa    ❑❑ 88..
ZZlloommzzaass  ––  kkoonncceerrtt,, čas bude upřesněn na
www.kaminek.org/nadne (Klub Na Dně,
vchod E). Čas bude upřesněn na www.ka-
minek.org/nadne

ČČttvvrrtteekk  ❑❑    99.. ❑❑    1177..0000  ––  1199..0000  
BBeezzppllaattnnéé  tteerraappeeuuttiicckkéé  kkoonnzzuullttaaccee  – nutno
objednat se na tel. 736 469 284 (Rada
a pomoc, vchod D)

ČČttvvrrtteekk ❑❑    99.. ❑❑    1199..0000  
SSttrreess, přednáška, účastnický poplatek
20 Kč (Klub Na Dně, vchod E)

SSoobboottaa ❑❑    1111.. ❑❑    1100..0000  ––  1188..0000
KKuurrzz  sseezznnaammoovváánníí  nneejjeenn  pprroo  nneessmměělléé,
účastnický poplatek 50 Kč (Klub Na Dně,
vchod E)

NNeedděěllee ❑❑    1122.. ❑❑    1100..0000  
MMššee  ssvvaattáá  pprroo  dděěttii  ss kkyyttaarroovvýýmm  ddoopprroovvoo--
ddeemm (kaple, vchod A)

PPoonndděěllíí ❑❑    1133.. ❑❑    1155..3300  
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  ssttřřeellbbaa,,  Křesťanský spor-
tovní klub (sraz Opatov vchod do metra)

PPoonndděěllíí ❑❑    1133.. ❑❑    1166..0000    
MMUUDDrr.. MMaarriiaann  HHooššeekk  ––  KKřřeessťťaannsskkáá  ssoocciiááll--
nníí  ppoolliittiikkaa, přednáška Sdružení křesťan-
ských seniorů (Klub Na Dně, vchod E)

SSttřřeeddaa ❑❑    1155.. ❑❑    1166..0000  ––  1188..0000  
BBeezzppllaattnnéé  pprráávvnníí  kkoonnzzuullttaaccee  – nutno ob-
jednat se na tel. 736 469 284 (Rada a po-
moc, vchod D)

SSttřřeeddaa    ❑❑ 1155..    ❑❑ 2200..0000  
Syrový tóny - koncert alternativní kapely
(Klub Na Dně, vchod E)

SSttřřeeddaa ❑❑    1155.. ❑❑    2200..3300  
EEsskkyymmáácckkéé  oobbrraattyy, Křesťanský sportovní
klub, přihlášky na tel. 603 256 411 (bazén
Slávia)

ČČttvvrrtteekk ❑❑    1166.. ❑❑    1177..0000  ––  1199..0000
BBeezzppllaattnnéé  tteerraappeeuuttiicckkéé  kkoonnzzuullttaaccee  – nutno
objednat se na tel. 736 469 284 (Rada
a pomoc, vchod D)

ČČttvvrrtteekk ❑❑    1166.. ❑❑    

PPaaššiijjoovvéé  hhrryy – nácvik dramatizace, tel. 603
256 411 
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wwwwww..kkaammíínneekk..oorrgg//nnaaddnnee

OOtteevvřřeennýý  kklluubb  vvee  ssttyylluu  ččaajjoovvnnyy  
ss ddoopprroovvooddnnýýmm  pprrooggrraammeemm..

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

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

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

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

PPrraavviiddeellnnýý  pprroovvoozz  vv  zziimměě
pondělí– pátek 14.00–18.00

SSoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    

JJeeddnnooddeennnníí  llyyžžoovváánníí, Křesťanský sportov-
ní klub, přihlášení tel. 603 256 411

PPoonndděěllíí ❑❑    2200.. ❑❑    1155..3300  
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  ssttřřeellbbaa,,  Křesťanský spor-
tovní klub (sraz Opatov vchod do metra)

PPoonndděěllíí ❑❑    2200.. ❑❑    

PPaaššiijjoovvéé  hhrryy – nácvik dramatizace, tel. 603
256 411 

SSttřřeeddaa ❑❑    2222.. ❑❑    1166..0000  ––  1188..0000  
BBeezzppllaattnnéé  pprráávvnníí  kkoonnzzuullttaaccee  – nutno ob-
jednat se na tel. 736 469 284 (Rada a po-
moc, vchod D)

SSttřřeeddaa ❑❑    2222.. ❑❑    2200..3300    
EEsskkyymmáácckkéé  oobbrraattyy, Křesťanský sportovní
klub, přihlášky na tel. 603 256 411 (bazén
Slávia)

ČČttvvrrtteekk ❑❑    2233.. ❑❑    1155..0000    
KKaarrnneevvaall v Mateřském centru Domeček,
vstupné 50 Kč (Vchod E)

ČČttvvrrtteekk ❑❑    2233.. ❑❑    1177..0000  ––  1199..0000    
BBeezzppllaattnnéé  tteerraappeeuuttiicckkéé  kkoonnzzuullttaaccee  – nutno
objednat se na tel. 736 469 284 (Rada
a pomoc, vchod D)

ČČttvvrrtteekk ❑❑    2233.. ❑❑    1199..0000
JJaakk  zzddrraavvěě  ssppáátt, přednáška, účastnický
poplatek 20 Kč (Klub Na Dně, vchod E)

ČČttvvrrtteekk ❑❑    2233.. ❑❑    

PPaaššiijjoovvéé  hhrryy – nácvik dramatizace, tel. 603
256 411

SSoobboottaa ❑❑    2255.. ❑❑    1144..0000  ––  1177..0000
KKeerraammiicckkáá  ddííllnnaa  nnaa  ttéémmaa  KKeerraammiikkaa  aa ppee--
ddiigg – výroba keramického základu, účast-
nický poplatek 250 Kč, přihlášení na tel.
736 469 284 (Rada a pomoc, vchod E)

NNeedděěllee ❑❑    2266.. ❑❑    1100..0000
MMššee  ssvvaattáá  ss kkyyttaarroovvýýmm  ddoopprroovvooddeemm (ka-
ple, vchod A)

PPoonndděěllíí ❑❑    2277.. ❑❑    1155..3300  
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  ssttřřeellbbaa,,  Křesťanský spor-
tovní klub (sraz Opatov vchod do metra)

PPoonndděěllíí ❑❑    2277.. ❑❑    

PPaaššiijjoovvéé  hhrryy – nácvik dramatizace, 
tel. 603 256 411

Individuální kurzy němčiny 
v Křesťanském centru pro začátečníky
i pokročilé, příprava na maturitu nebo zá-
chrana před „reparátem“. Vyučuje lektor Ri-
chard Hermann, který absolvoval pětiletý
studijně–pracovní pobyt v Německu a má
několikaleté zkušenosti s výukou němčiny.

DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  aa ssjjeeddnnáánníí  tteerrmmíínnuu  
aa ffrreekkvveennccee  vvýýuukkyy  nnaa  tteell..  772211 442255 334422  

nneebboo  nnaa  ee--mmaaiilluu::rriicchhaarrdd..hheerrrrmmaannnn@@ggmmxx..ddee..

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

PROGRAM V ÚNORU 2006:

PPoonndděěllíí ❑❑ 1133.. ❑❑ 1166..0000
MMUUDDrr..  MMaarriiaann  HHooššeekk  ––  KKřřeessťťaannsskkáá  ssoocciiááll--
nníí  ppoolliittiikkaa,, přednáška Sdružení křesťan-
ských seniorů (Klub Na Dně, vchod E)

Akce jsou pořádány ve spolupráci 
s městskou částí Praha 11

Program na I. pololetí 2006

ppoonndděěllíí ❑❑ 1133..  33.. ❑❑ 1166..0000
MMggrr..  PPaavveell  UUrrbbaann  
––  KKlláášštteerryy  aa  řřeehhoollnníí  řřááddyy  IIIIII..

ppoonndděěllíí ❑❑ 1100..  44.. ❑❑ 1166..0000
PPrrooff..  LLuubboommíírr  MMllččoocchh  ––  KKřřeessťťaannsskkáá  ppoolliittii--
kkaa  II..  rreeppuubblliikkyy

ppoonndděěllíí ❑❑ 1155..  55.. ❑❑ 1166..0000
RRNNDDrr..  ZZddeenněěkk  BBoohhááčč  ––  SSttuuddeennttsskkéé  ssppoollkkyy
vv lleetteecchh  11994455  ––  11994488

ppoonndděěllíí ❑❑ 1166..  66.. ❑❑ 1166..0000
VVllaaddiimmíírr  LLooppaaťťuukk  ––  VVoojjeennsskkéé  ttáábboorryy  nnuuccee--
nnýýcchh  pprraaccíí

Připravujeme:
KKvvěětteenn:: Příbram – Muzeum KPV – Sv.

Hora – tábor Vojna, příspěvek 
asi 50 Kč

ČČeerrvveenn:: Vyšehrad, příspěvek asi 10 Kč
ZZáářříí:: Stará Boleslav – zámek Brandýs

nad Labem – Muzeum VTNP,
příspěvek asi 30 Kč

ŘŘííjjeenn:: Lidice – Budeč – Nelahozeves –
Levý Hradec, příspěvek asi 40 Kč

PRAVIDELNĚ OTEVŘENO:
ssttřřeeddaa,,  ččttvvrrtteekk,,  ppáátteekk  1144..0000  ––  1199..0000

VV úúnnoorruu  ootteevvřřeennoo  vv ddoobběě  kkoonnáánníí  kkoonncceerrttůů
aa ddaallššíícchh  aakkccíí  ppooddllee  aakkttuuáállnnííhhoo  pprrooggrraammuu
nnaa  iinntteerrnneettuu  wwwwww..kkaammiinneekk..oorrgg..

PROGRAM POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI 
pro každého pokračuje
Jestliže zatím znáte počítače pouze z výkladních skříní, texty píšete sotva

na stroji a slova jako e-mail či internet jsou pro Vás velkou neznámou,
nezoufejte. Právě pro Vás je připraven Národní program počítačové gra-
motnosti. Ten vyhlásilo Ministerstvo informatiky ČR za účelem zvýšení in-
formační gramotnosti spoluobčanů. Kulturní centrum Zahrada nabízí
v rámci tohoto programu hned čtyři navazující kurzy, které můžete navště-
vovat v nové počítačové učebně. Kurzy jsou vypisovány zpravidla v úterý
a ve čtvrtek v dopoledních či odpoledních hodinách. Po úvodním „Základy
práce s počítačem“, následují kurzy: Texty v počítači, Internet a e-mail
a Sám sobě úředníkem. Cyklus je možné je absolvovat v celku, ale i jedno-
tlivé dvouhodinové lekce. Každý kurz stojí 100 Kč. Bližší informace na te-
lefonních číslech 271 910 246 a 271 914 689 či osobně v Zahradě.

Nemějte strach, počítačový vlak Vám ještě neujel…
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bbuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  vvcchhoodd  EE,,  11..  ppaattrroo

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

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

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

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

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

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

AKCE V ÚNORU:

PPáátteekk ❑❑ 33..
PPrroommííttáánníí  ffiillmmuu  OObbeeccnnáá  šškkoollaa

❑❑ 66..  ––  88..  
VVýýjjeezzdd  YYmmkkáárriiaa  nnaa  hhoorryy

ssttřřeeddaa ❑❑ 1155..
PPrroommííttáánníí  ffiillmmuu

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

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

Občanské sdružení Společnou cestou na-
bízí veřejnosti služby OObbččaannsskkéé  ppoorraaddnnyy
JJiižžnníí  MMěěssttoo,,  která bezplatně, anonymně,
diskrétně a nezávisle poradí každému, kdo
se na ni obrátí. Poradci podávají informace
z oblasti sociálního zabezpečení, rodině-
právních vztahů, bydlení, pracovní, spotře-
bitelské, majetkové apod. Nově poskytuje-
me informace týkající se Evropské unie
a volného pohybu osob, přístupu na pra-
covní trhy a ochrany spotřebitele v rámci
EU a dále kontakty na instituce EU.

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

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

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu
KKaatteeřřiinnaa  MMááššoovváá

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

kkoonnttaakktt::  ppaassttoorr  ZZddeenněěkk  MMaarrvváánn,,  
tteell..  227722  993322  111199,,  660033  117744  226688

ssttřřeeddaa    ❑❑ 11..  aa 1155..    ❑❑ 1177..3300  ––  1199..0000
Keramické dílny 

ssttřřeeddaa ❑❑    2222.. ❑❑    1144..3300
KKoonncceerrtt  pprroo  sseenniioorryy (v DD Háje)

ssoobboottaa ❑❑    2255.. ❑❑    1144..0000––1177..0000
Keramická dílna, téma: keramika a pedig
(výroba keramického zékladu)

IInnffoorrmmaaccee  aa ppřřiihhlláášškkyy::  
KKaarroollíínnaa  SSeehhnnoouuttkkoovváá,,  tteell..  660033  118800  118800
((nnaa  ppřřiihhlláášškkyy  ssttaaččíí zzaassllaatt  ssmmss))

ŠACHY MLÁDEŽI
Jižního Města
Příjímáme skupiny do 10 hráčů na se-
zónu 2005/2006. Hrajeme 1x měsíčně
ve středu od 14.00 do 15.30 hodin
v klubu Ulita, Mikulova 1573. Příspěvek
na šachový svaz a organizační výdaje
činí na školní rok 2005/2006 150 Kč.
TTeerrmmíínnyy  vv rrooccee  22000066::  1155..  22..,,  1155..  33..,,
1199..  44..,,  1177..  55..,,  1144..  66..
KKoonnttaakktt::  
DDrr..  IInngg..  JJaarroossllaavv  ZZvvoolláánneekk,,  CCSScc..,,  
NNeezzvvaalloovvaa  883311,,  115566  0000  ZZbbrraassllaavv,,  
tteell..  225577  992211  119977

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

•  Vytváříte 
alternativní divadlo?

•  Chystáte zajímavou akci 
pro veřejnost?

NNaabbíízzíímmee  vváámm  pprroossttoorryy  vv kklluubbuu  NNaa  ddnněě!!  
VVoolleejjttee,,  mmaaiilluujjttee  

nnaa  ččíísslloo  aa aaddrreessuu  oo..  ss..  KKaammíínneekk..  
IInnffoorrmmaaccee::  wwwwww..kkaammiinneekk..oorrgg

KREATIVNÍ KURZY 
v KC Zahrada
■ Kurz tvůrčího psaní, základy žurnalis-
tiky, filmové a televizní scenáristiky.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  ppíí  DDooččeekkaalloovváá,,  
tteell..::  777777  006666  446600,,  wwwwww..sscceennaarree..cczz

■ Dar slova – kurz tvůrčího psaní, lite-
rárně teoretická výbava, praktické zákla-
dy spisovatelského řemesla.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  MMggrr..  JJiiřříí  PPoolláákk,,  
tteell::  227722  991122  551144

■ Kurzy aranžování květin.
BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  ppíí  SSiibbllííkkoovváá,,  

tteell..::  772233  007766  772222

■ Kurzy dekorativního vyřezávání – Car-
ving – ozdobné vyřezávání melounů a
květů ze zeleniny a ovoce.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  pp..  DDaavviidd  BBeerraann
tteell..::  777777  113399  002233,,  wwwwww..bbeerraann--ccaatteerriinngg..cczz

■ Počítačové kurzy pro začátečníky –
Program Národní počítačové gramot-
nosti. Základy práce s počítačem, texty
v počítači, Internet a e-mail, Portál ve-
řejné správy.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee::  MMggrr..  MMiilleennaa  BBaalláá  
tteell..::  227711  991100  224466
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KDE NÁS NAJDETE? 
PPoo  ––  PPáá  oodd  1100  ddoo  2200  hhoodd..
U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

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

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

faxování, vypalování CD
•  prodej a renovace inkoustových náplní

do tiskáren  
•  PPCC  kkuurrzzyy
•  pravidelné pořádání výtvarných výstav 

v prostorách našeho klubu
•  kurz angličtiny pro začátečníky a mírně

pokročilé 
•  poradenskou činnost pro hendikepované

a seniory 
•  rezervaci a prodej vstupenek 

– Ticketportál.cz 
•  organizování kulturních akcí nejen pro

zdravotně postižené a seniory

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

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

FFaaxx dle tarifu a pásma

SSkkeennoovváánníí pro všechny 10 Kč

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

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

KURZY:
PPCC  kkuurrzzyy  iinnddiivviidduuáállnníí  na I. čtvrtletí 2006 
již obsazeny.
PPřřiijjíímmáámmee  ppřřiihhlláášškkyy na duben–červen
2006 na kurzy měsíční nebo čtvrtletní

KKuurrzzyy  aanngglliicckkééhhoo  jjaazzyykkaa
vždy v úterý:
16:00 hod. – pokročilí
17:00 hod. – mírně pokročilí
Přijímáme ještě přihlášky.

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

■■ VVýýssttaavvaa  kkeerraammiikkyy,,  ttaappiisseerriiíí  aa vvýýrroobbkkůů
zzee  ddřřeevvaa  umělců s kombinovanými vadami
z Domova Sv. Rodiny v Praze 6-Liboci
a Petřinách.

VVýýssttaavvaa  ppoottrrvváá  ddoo  22..  úúnnoorraa  22000055  

PROVOZ KLUBU

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

14-15 kontaktní hodiny Ilona
Čt zavřeno
Pá 15-21 Petr a Ilona

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

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

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

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

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

IInnffoorrmmaaccee  nnaa  wwwwww..pprrooxxiimmaassoocciiaallee..cczz

NOVÝ CYKLUS: 
Grafologie – Zrcadlo duše

Kulturní centrum Zahrada přináší od února 2006 nový cyklus před-
nášek „Grafologie – zrcadlo duše“. Během čtyř pořadů přiblíží

Světlana Francová, grafolog České grafologické komory, návštěvníkům
tuto poněkud záhadnou vědní disciplínu. Názory laické veřejnosti na
grafologii se často pohybují v krajnostech. Není šarlatánstvím bez hlub-
ších empirických základů, je moderní psychodiagnostickou metodou.
Z rozboru písma se dá leccos zajímavého zjistit, ale jistě ne vše. Právě
o rukopise jako tzv. „mozkopise“, o platnosti jeho analýzy či vlivu
osobnosti autora rozboru na jeho výsledky bude pojednávat první před-
náška. Pořad s podtitulem „Není grafologie jako grafologie“ začíná ve
středu 22. února od 18.30. Vždy čtvrtou středu v měsíci pak bude cy-
klus na Malém sále Zahrady pokračovat tématy: Cesta k sebepoznání
(22.3.), Jak vypadá grafologický rozbor (26.4.) a Grafologie jako synté-
za teorie, řemesla a umění (24.5.). Vstupné 30,- Kč.

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

SSrrddeeččnněě  vvááss  zzvveemmee  nnaa  nneedděěllnníí  
bboohhoosslluužžbbyy  ppřřííssttuuppnnéé  vveeřřeejjnnoossttii

nneedděěllee  55..,,  1122..,,  1199..  aa  2266..  úúnnoorraa  22000066
oodd  99..3300  ddoo  1111..3300  hhoodd..

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

IInnffoorrmmaaccee::  
ZZddeenněěkk  RRaaššoovvsskkýý,,  zzddeebbaa@@vvoollnnyy..cczz,,

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

Křesťanské
společenství

MMooddlleettiicckkáá  uulliiccee  11440011,,  PPrraahhaa  44
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......  ssttaavvttee  ssee  uu nnááss  !!
SSppoojjeenníí::  metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM 
V ÚNORU 2006

nneedděěllee ❑❑ 1177..0000––1188..1155
(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 usly-
šíme aktuální zamyšlení z Bible – něco
pro každého.

Po skončení setkání se scházíme k přátel-
ským rozhovorům s občerstvením.

NNeedděěllee ❑❑ 55.. ❑❑ 1177..0000  
TToommáášš  LLuuččaann

NNeedděěllee ❑❑ 1122.. ❑❑ 1177..0000
kkaazz..  RRoobbeerrtt  FFiilliipp

NNeedděěllee ❑❑ 1199.. ❑❑ 1177..0000  
HHoosstt

NNeedděěllee ❑❑ 2266.. ❑❑ 1177..0000
kkaazz..  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  VVeeččeeřřee  PPáánněě

IInnffoo::  kkaazzaatteell  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  660055 880099 995500,,  
rroobbeerrttffiilliipp@@qquuiicckk..cczz

BESÍDKA PRO DĚTI

kkaažžddoouu  nneedděěllii ❑❑ 1177..0000
(po úvodních písničkách)
Chcete si užít nedělní bohoslužbu?
Nabízíme program pro vaše děti do 10 let.
Nejenom soutěžíme, hrajeme si a maluje-
me, ale také si přibližujeme biblické příbě-
hy a jejich vliv na současný život.

IInnffoo::  TToommáášš  LLuuččaann,,  660044 557700 772288,,  
ttoommaasslluuccaann@@sseezznnaamm..cczz

ppoonndděěllíí ❑❑ 1188..3300––1199..3300
AAeerroobbiicc  pprroo  žžeennyy

IInnffoo::  JJaannaa  HHllaavvááččkkoovváá,,  772233 339933 335511,,  
jjhhllaavvaacckkoovvaa@@sseezznnaamm..cczz

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

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

tteell..::  660055  880099  995500

KURZY ANGLIČTINY 
PRO ZAČÁTEČNÍKY i POKROČILÉ

MMoožžnnoosstt  ppřřiihhllááššeenníí  ii oodd  ppoolloolleettíí

DDooppoolleeddnníí  kkuurrzzyy::

ÚÚtteerrýý ❑❑ 99..3300
Angličtina pro mírně pokročilé 
Angličtina pro pokročilé 

ČČttvvrrtteekk ❑❑ 99..3300
Angličtina pro začátečníky 
Angličtina pro středně pokročilé 

VVeeččeerrnníí  kkuurrzzyy::

ÚÚtteerrýý ❑❑ 1177..0000
Angličtina pro středně pokročilé

SSttřřeeddaa ❑❑ 1177..0000
Angličtina pro pokročilé 

SSttřřeeddaa ❑❑ 1199..0000
Angličtina pro středně pokročilé 

ČČttvvrrtteekk ❑❑ 1177..0000
Angličtina pro začátečníky 

ČČttvvrrtteekk ❑❑ 1199..0000  
Angličtina pro mírně pokročilé 
Po každé hodině angličtiny následuje pro
zájemce kurz seznámení s Biblí.

Dále nabízíme (zdarma):

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

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

SSttřřeeddaa ❑❑ 1199..0000
Studium a diskuse o Bibli v češtině 

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

IInnffoo::  JJooddii  OOppppeennhhuuiizzeenn,,  773377 338822 880033,,  
jjiizznnii..mmeessttoo@@ccbb..cczz

úútteerrýý ❑❑ 1199..0000
KKUURRZZ  AALLFFAA
KKuurrzz  ssee  uusskkuutteeččnníí  ppoouuzzee  vv ppřřííppaadděě  ppřřiihhlláá--
ššeenníí  mmiinniimmáállnněě  77  lliiddíí..  
Chcete prozkoumat současné moderní,
praktické křesťanství v prostředí přátelské
a vstřícné atmosféry? Večer začíná občer-
stve-ním, pokračuje videopromítáním na
dané téma a následnou diskusí. Do
28 700 kurzů Alfa už chodilo přes
6 000 000 lidí ve 152 zemích světa.

IInnffoo::  kkaazzaatteell  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  660055 880099 995500,,  
rroobbeerrttffiilliipp@@qquuiicckk..cczz

ssttřřeeddaa ❑❑ 99..3300––1111..3300
KKLLUUBB  MMAAMMIINNEEKK
SSeettkkáánníí  mmaammiinneekk  ++  ttvvoořřiivváá  ččiinnnnoosstt  dděěttíí..
Zveme všechny maminky s dětmi, ale i tě-

hotné, které se na mateřství teprve připra-
vují. Sdílíme radosti a starosti, které přiná-
ší výchova a péče o děti.

IInnffoo::  EEsstteerr  ŠŠrráámmkkoovváá,,  773366 770055 223344,,  
eessssrraamm@@sseezznnaamm..cczz

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

IInnffoo::  kkaazzaatteell  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  660055 880099 995500,,  
rroobbeerrttffiilliipp@@qquuiicckk..cczz

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1188..0000––2200..0000
MMLLÁÁDDEEŽŽ
Srdečně zveme na naši mládež, která pro-
bíhá každý čtvrtek od 18.00 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 zá-
jem 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…

IInnffoo::  OOnnddřřeejj  ZZiikkáánn,,  660088 114433 112277,,  
oo..zziikkaann@@eemmaaiill..cczz

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

IInnffoo::  PPeettrr  KKooťťááttkkoo,,  660088 552266 115533,,  
kkoottaattkkoo@@vvoollnnyy..cczz

ppáátteekk ❑❑ 1177..0000––1188..3300
KKLLUUBB  VVEELLRRYYBBAA  ––  HHÁÁJJEE
Pro děti od 8 do 13 let
U nás tě čeká mnoho zábavných a neoby-
čejných her, poutavé přiblížení nejznáměj-
ších biblických příběhů, můžeš poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na výlet či klu-
bový pobyt.

IInnffoo::  MMiirroossllaavv    aa HHaannaa  SSkkrrbbkkoovvii,,
660088 552299 440077,,  sskkrrbbkkoovvaa..hhaannaa@@vvoollnnyy..cczz

ppáátteekk ❑❑ 1188..3300,,  vvssttuupp  vvoollnnýý
TTEEEENN  CCLLUUBB..  Pro teenagery 14 – 19 let
Stolní hry, ping pong, anglická hudba, té-
matické večery, promítání filmů, občerstve-
ní, skvělá parta.

IInnffoo::  JJooddii  OOppppeennhhuuiizzeenn,,  773377 338822 880033,,  
jjiizznnii..mmeessttoo@@ccbb..cczz
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SSBBOORR  CCÍÍRRKKVVEE  BBRRAATTRRSSKKÉÉ
––  JJiižžnníí  MMěěssttoo
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz
adresa: Dubnova 806, Praha 4 – Háje
telefon: 605 809 950
e-mail:jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto

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

CCíírrkkeevv  bbrraattrrsskkáá  ––  6611  ssbboorrůů,,  vvííccee  nneežž
110000  ssttaanniicc  ppoo  cceelléé  ČČRR

wwwwww..ccbb..cczz

Pokud chcete dostávat tento program
emailem, napište na adresu: 

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

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

SSppoolleeččnnoouu  cceessttoouu,,  DDoonnoovvaallsskkáá  11886622

PROGRAM V ÚNORU:

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

úútteerrýý    ❑❑ 1199..0000    
BBiibblliicckkáá  hhooddiinnaa v bytech účastníků – místo
po domluvě

ssttřřeeddaa    ❑❑ 1177..3300    
BBiibblliicckkéé  hhooddiinnyy školních i předškolních dě-
tí (v Občanské poradně)

ččttvvrrtteekk  ((33..  vv mměěssííccii))    ❑❑ 1199..0000
SScchhůůzzkkyy  ssttřřeeddnníí  ggeenneerraaccee  
vv bbyytteecchh  úúččaassttnnííkkůů  ––  mmííssttoo  ppoo  ddoommlluuvvěě  

IInnffoorrmmaaccee  aa aaddrreessaa  pprroo  ppooššttuu::
TToommáášš  BBíísseekk,,  ffaarráářř

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

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

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

Českobratrská 
církev 

evangelická

Církev bratrská
Šeberov

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

wwwwww..ccbb..cczz//pprraahhaa44

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

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

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

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

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

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

ppáátteekk    ❑❑ 1155..0000––1177..0000
KKlluubb VVeellrryybbaa –– OOppaattoovv..  Pro děti od 9 do
14 let. V klubovně v ZŠ 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, pře-
spávačky, bowling, hry po Praze, letní tá-
bor atd.). čas od času si zahrajeme zápas
s jiným klubem!
TTrréénniinnkkyy  mmáámmee  kkaažžddýý  ppáátteekk  
oodd  1166  ddoo  1188  hhoodd..  vv MMooddrréé  šškkoollee  nnaa  HHáájjíícchh..
Cena za pololetí je 900 Kč, částka slouží
na pokrytí provozních nákladů.

KKoonnttaakktt  aa  ddaallššíí  iinnffoorrmmaaccee::  
ZZddeenněěkk  ZZiimmmmeerrmmaannnn,,  773322 551155 994433,,

wwwwww..ccbb..cczz//pprraahhaa44//fflloorrbbaall

POHYBOVÉ KURZY 
v KC Zahrada
■ Pohybové studio DaFi – cvičení rodičů
a dětí, aktivní dopoledne pro děti od tří let,
všestranná pohybová výchova pro mladší
i starší děti. IInnffoo::  ppíí  FFiisscchheerroovváá,,  

tteell..::  660055  554400  776633
■ Kurzy tance a společenské výchovy pod
vedením tanečních mistrů Leoše Brady
a Gabriely Weigertové. IInnffoo::  660044  885533  115544,,

660033  338855  775533,,  wwwwww..ggaalleeoo..cczz
■ STA-KA-TO – taneční skupina
■ FLAMENCO – španělské, cikánské, re-
nesanční a barokní tance. Příprava na ta-
neční konzervatoř. IInnffoo::  ppíí  ČČeerrnnáá,,  

tteell..::  227722  994400  005588,,  660033  555511  551166..
■ TOP STEP. Kurzy stepu pro děti i do-
spělé, pokročilé i začátečníky.

IInnffoo::  ppíí  BBrroožžoovváá,,  tteell..::  660022  221144  117766
■ Klub CONCEPT 2 – Aerobní cvičení ve
skupině s instruktorem a hudbou na kon-
dičních trenažérech Concept 2. Možnost
cvičení pro děti, dospělé, malé děti a rodi-
če, aktivní sportovce.

IInnffoo::  tteell..::  222222  556622  443311,,  660022  334444  779966
■ AÏSHA – kurzy orientálních břišních tan-
ců. IInnffoo::  ppíí  PPrroocchháázzkkoovváá,,  tteell..::  222222  552233  880000,,
660033  884444  442244,,  wwwwww..aaiisshhaa..cczz
■ Cvičení na míčích, aerobik, balantes.
IInnffoo::  MMUUDDrr.. MMiicchháállkkoovváá,,  tteell..::  773377  110000  557733

■ Kalanetika – Pilates – Slow body – vše-
stranně účinné cvičení pro všechny věko-
vé kategorie. IInnffoo::  DDrr.. ŠŠttěěppáánnkkoovváá,,  

tteell..::  773377  114411  550077
■ Dětský aerobik, Teamshow, děti 5 – 14
let. IInnffoo::  ppíí  ŠŠeemmbbeerroovváá,,  tteell..::  773377  992211  996633
■ Kurzy Tai chi. IInnffoo::  ppíí  HHoorráállkkoovváá,,  

tteell..::777766  227744  777711  wwwwww..ttaaiicchhiicchhuuaann..cczz
■ Zdravotní tělocvik pro všechny s tradicí -
s prvky jógy, pilates a kalanetiky.

IInnffoo::  ppíí  FFrraannččeeoovváá,,  tteell..::  660066  668877  119988
■ T’N’T Silueta Praha – držitelé 4 titulů
mistrů republiky ve 4 kategoriích a titulu
mistra světa v Rock’n’rollu kategorie žáci.
Přijímáme nové členy ve věku 3 – 5 let
(chlapce i dívky) a dívky 8 – 10 let.

IInnffoo::  ppíí  EEnnddrriissoovváá,,  tteell..::  660033  220099  558833
■ Africké tance – pod vedením taneční
a pohybové terapeutky Marty Zlámané,
která výuku afrických tanců kombinuje
s tanečně-terapeutickým přístupem.

IInnffoo::  ppíí  ZZlláámmaannáá,,  tteell..::  777777  115511  660066
■ Baletní studio – výuka klasického baletu
pro děti od 7 let, pod vedením prof. Ivany
Dukić (sólistka baletu ND Novi Sad, Státní
opera Praha)

■ Flamengo – kurzy pro dospělé
IInnffoo::  ppíí..  DDuukkiićć,,  tteell..::  660044  883333  886655
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AKCE PRO VEŘEJNOST NA
TOULCOVĚ DVOŘE – ÚNOR 2006

ssttřřeeddaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1155..0000  ––  1188..0000  
ČČeesskkýý  rrookk  vvee  zzvvyyccíícchh  aa oobbyyččeejjíícchh..  V tomto
prvním setkání si budeme povídat o zvy-
cích a obyčejích zimního času – od Tří krá-
lů do předvelikonočního půstu. Naučíte se
udělat si masopustní pečivo. Nutná rezer-
vace na tel. 271 750 548. S sebou:: vále-
ček na těsto, ostrý nůž, kulatá vykrajovát-
ka, malou krabičku nebo sáček na výrob-
ky. Účastnický poplatek: 130,- Kč (zahrnu-
je práci lektora a veškerý materiál).

úútteerrýý ❑❑ 77.. ❑❑ 1100..0000  ––  1122..0000
EEkkoollooggiicckkáá  ddoommááccnnoosstt??  PPrroočč  nnee?? Jak na to,
aby naše ekologická stopa byla co nejmenší
a přitom byla domácnost čistá a fungující.
Zaměříme se na sociální zázemí. Musí být
vše hygienicky čisté a sterilní? Jak šetřit vo-
dou a energiemi, šetrné úklidové prostředky
v koupelně a na WC? Probíhá v mateřském
klubu Mateřídouška. Nutná rezervace na
tel. 271 750 548.Vstupné: Dospělý (+0-1 dí-
tě) 50,-; dospělý + 2 děti 70,- Kč

ssttřřeeddaa ❑❑ 88.. ❑❑ 99..3300  ––  1122..3300  
VVíímmee,,  ccoo  jjíímmee??
Přijďte si vyzkoušet jak zdravě, chutně
a levně zařadit do našeho jídelníčku pro-
dukty biologického zemědělství. Tentokrát
dostanete návody, tipy a recepty na vaření
z luštěnin a klíčků, budeme si také povídat
o pšenici. Součástí je i procházka bioza-
hrádkou, ochutnávka společně uvařeného
jídla, bylinkový čaj, vytištěný recept a další
informace. Probíhá v mateřském klubu
Mateřídouška, srdečně ale zveme i další
zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezervace
na tel. 271 750 548. Vstupné: Dospělý (+0-
1 dítě) 120,-; dospělý + 2 děti 160,- Kč.

ssoobboottaa ❑❑ 1188..
ZZttiicchhllýý  PPrrůůhhoonniicckkýý  ppaarrkk  ((vvyycchháázzkkaa))..  Spící
Průhonický park nás může překvapit. Něk-
teré rostlinky rozkvétají i pod sněhem
a stromy bez listí nám umožní spatřit ptáky,
kteří si s námi v létě hrají na schovávanou.
Všem, kteří se přihlásí na tel.: 271 750
548, sdělíme přesné informace o odjezdu.
Účastnický poplatek: 60,- Kč (nezahrnuje
dopravu a vstupné do parku). Děti do 12 let
zdarma. Koná se za každého počasí!

nneedděěllee ❑❑ 1199.. ❑❑ ((vvyycchháázzkkaa  pprroo  dděěttii))
PPrrůůhhoonniicckkýý  ppaarrkk  vv ppřřeeddjjaařříí  ((vvyycchháázzkkaa  pprroo
dděěttii))..  Pokud vás potomci na výletech do
přírody příliš moří zvídavými otázkami, ne-
chte je zeptat se našeho lektora. Nabízíme
vám nenáročné vycházky o maximální dél-
ce 7 km, přizpůsobené vyspělosti dětí na
I. stupni ZŠ a oživené hrou nebo jinou ak-
tivitou. Podmínkou je, že každé dítě musí
mít svůj dospělý doprovod. Účastnický po-
platek: 30,- Kč (Zahrnuje výklad lektora.
Bez písemného materiálu, dopravy
a vstupného do parku.) Koná se za každé-
ho počasí! Informace o odjezdu se dozvíte
při přihlášení na tel.: 271 750 548.

ppoonndděěllíí ❑❑ 2200.. ❑❑ 1166..0000  ––  1188..0000
CCoo  nnáámm  rroossttee  nnaa  zzaahhrrááddccee..  Důležitou
ochranou proti nemocem je prevence, při
které mají značný význam vitamíny. Probe-
reme jejich obsah v těch nejdůležitějších
a nejdostupnějších rostlinách pěstovaných
na zahrádce a osejeme si mističku řeři-
chou, kterou si posléze doma budete moci
doplnit zásobu vitaminu C. Nutná rezerva-
ce na tel. 271 750 548. Vstupné: dospělí
30,- Kč, děti, studenti a důchodci 15,- Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 1100..0000  ––  1122..0000
ZZddrraavvíí  nnaa  ddoossaahh..  Tentokrát si povíme o li-
toterapii – léčení drahými kameny. Součás-
tí programu je procházka naším areálem,
ukázka jednotlivých terapií, tématický text
a bylinkový čaj. Probíhá v mateřském klubu
Mateřídouška, srdečně ale zveme i další
zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezervace
na tel. 271 750 548. Vstupné: Dospělý (+0-
1 dítě) 120,-; dospělý + 2 děti 160,- Kč.

ssoobboottaa ❑❑ 2255..
MMaassooppuusstt  ddrržžíímmee……  Přijměte pozvání na
tradiční masopustní veselí. Od 13.00 h bu-
de otevřeno občerstvení, připraveny jitrni-
ce, koblihy, nápoje na žízeň i zahřátí a ta-
ké pan Burkoň s harmonikou. Ve 13.30 h
se na dvoře setkají masky. Poté masopust-
ní průvod vyrazí starou Hostivaří. Po ná-
vratu zábava, během které se vyberou
a vyhlásí nejhezčí masky. Podrobnější pro-
gram bude zveřejněn na webových strán-
kách. 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
SSppoojjeenníí::  ze stanic metra Skalka a Opatov
autobusem č. 177 do zastávky Chudenická

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

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

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

Kulturní přehled 
připravila 

Ljuba Načeradská

VÝTVARNÉ KURZY 
v KC Zahrada    
■ Výtvarná výchova pro děti a dospělé,
oděvní návrhářství, příprava pro budou-
cí prvňáčky… BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  

ppíí  NNěěmmccoovváá,,  tteell..::  773366  440066  004433

■ ART ATELIÉR – keramika, kreslení,
malování, kašírování, práce s textilem
a kůží, drhání, batika, vitráž, origami…

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  ppíí  KKuubbííččkkoovváá,,  
tteell..::  772233  337766  882255

■ Řezbářství pro děti a dospělé.
BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  MMggAA..  MMéézzlloovváá,,  

tteell..::  777777  228899  119900,,  
wwwwww..vvoollnnyy..cczz//kkuurrzzyy--rreezzbbaarrssttvvii//

■ Příprava na talentové zkoušky na
umělecké SŠ a VŠ. BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee

MMggAA..  MMéézzlloovváá,,  tteell::  777777  228899  119900

■ Kurzy smaltování – emailování. Origi-
nální šperk (náušnice, spony, přívěsky,
brože atd.), kopie historických šperků.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  MMggAA..  MM..  MMéézzlloovváá,,  
tteell..::  777777  228899  119900

■ SUD – svobodná umělecká dílna. Gra-
fika, malování, tiffany, hedvábí. Pletení
ošatek a košíků z pediku.BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  

nnaa  tteell..::  772211  111199  220099,,  660088  996677  119944

HUDEBNÍ KURZY 
v KC Zahrada    
■ Klub talentů 2005 – pěvecký a hudeb-
ní soubor, kurzy hudebně pohybové pří-
pravy pro děti od 5 let.

■ Klub muzikálových talentů pro děti –
tanec, zpěv, step, základy herectví, po-
hybová výchova, přímá práce v muziká-
lových scénách. BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  

ppíí  VVllaacchhoovváá,,  tteell..::  777777  229955  111111,,
wwwwww..kklluubbttaalleennttuu..aakkttuuaallnnee..cczz

■ Kurz hry na klavír pro děti i dospělé.
LLeekkttoořřii  pp.. VVaanněěkk,,  tteell..::  660088  771188  331188,,  

ppíí  UUřřííddiilloovváá,,  tteell..::  227722  776688  000077

■ Kurz hry na flétnu.
LLeekkttoorr  pp.. MMiirraa,,  tteell..::  660033  446611  339933

■ Kurz hry na kytaru.
LLeekkttoorr  pp.. RRoozzuummeekk,,  tteell..::  223333  337799  773355


