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TÉMA
Návštěva prezidenta ČR

INFORMACE
Velkoobjemové kontejnery

ROZHOVOR
s Ivanem Hlasem

Dne 3. března letošního roku poctil
naši městskou část svou návštěvou

prezident České republiky Václav Klaus
s chotí Livií. V jeho doprovodu byli ředi-
tel politického odboru Ladislav Jakl,
prezidentův poradce Boris Šťastný
a další pracovníci Kanceláře prezidenta
republiky. Pana prezidenta a první
dámu jsme přivítali v ranních hodinách
v budově úřadu městské části v Ocelíko-
vě ulici. Přítomni byli samozřejmě
všichni představitelé radnice, paní sta-
rostka Marta Šorfová, její zástupci
Ing. Ivan Škoda, Ing. Petr Popov
a Ing. Jan Šimůnek, další radní, a také
předsedové politických klubů zastupi-
telstva naší městské části i zaměstnanci
úřadu v čele s paní tajemnicí  Ing. Simo-
nou Klimakovskou. Prezidentský pár se
zapsal do pamětní knihy Úřadu městské

části Praha 11 a obdržel dar – dvě kera-
mické hlavy znázorňujících krále a krá-
lovnu; plastiky jsou dílem akad. sochaře
Milana Martiníka, kurátora Chodovské
tvrze. Poté se program návštěvy prezi-
dentského páru dělil. 

V půl desáté se pan prezident
s doprovodem pěšky vydal  do nedaleké
Základní školy K Milíčovu. Zde se
pozdravil s ředitelkou školy Věrou Jaro-
límovou a s ředitelkou Podnikatelské
akademie Vlastou Zahradníkovou
a prohlédl si učebny. Pak se setkal
s žáky a studenty obou škol sídlících
v této budově. Ti kladli „záludné“, avšak
zasvěcené otázky a pan prezident na ně
s chutí odpovídal. O kulturní vložku se
hrou na housle postarala Julie Svěcená,
dcera slavného houslisty Jaroslava Svě-
ceného (s ním se pan prezident později

také setkal). V půl jedenácté program
návštěvy pana prezidenta pokračoval,
a tak musela být diskuse ukončena.
(Další informace uvnitř čísla.)

Na přípravu programu vzácné
návštěvy měla Praha 11 pouhých pat-
náct dní, ale přesto se vydařil na jednič-
ku. Pan prezident byl nadmíru spokojen
a ve svém dopise adresovaném starost-
ce naší městské části poděkoval za
velmi příjemný pobyt v Praze 11. 

Jana Jelínková
Fota: Ronald Hilmar, Jiří Bartoň

PREZIDENT
České republiky
navštívil Jižní Město
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Zastupitelstvo MČ Praha 11 
dne 16. 2. 2006 na své 26. schůzi mj.:

SCHVÁLILO:
■ poskytnutí půjček z Fondu Podpory

regenerace MČ Praha 11 na opravy,
rekonstrukce a modernizace byto-
vých domů těmto bytovým druž-
stvům: Brechtova 824–825,
Mendelova, Landové–Štychové 1611,
Brodského 1671, Jeřábkova 1456,
Markušova 1634, Babákova 2151,
Stříbrského 657, Nechvílova 1853,
Hviezdoslavova 514, Benkova 1696,
Ke Kateřinkám 1407–1410, Jeřábkova
1458–1459, Brandlova 1382, Nechví-
lova 1836 až 1838, BD Milíčov
a Beruška

■ poskytnutí příspěvků z fondu regene-
race MČ Praha 11 na úhradu části
úroků z úvěru na regeneraci panelo-
vého domu těmto bytovým druž-
stvům: Brodského 9, Brandlova 1557
až 1559, Doubravická 1301–1302,
a BD BDS 

■ koncepci školství městské části Praha
11

■ výběr kupujícího a náležitosti kupní
smlouvy na pozemky parc. č. 1352,
1353 a 1347/4 v k. ú. Chodov, ul. Bar-
tůňkova

■ výběr kupujícího a náležitosti kupní
smlouvy na pozemky parc. č. 536/36
a 536/401 v k. ú. Háje, ul. V Hájích

Rada MČ Praha 11 
dne 21. 2. 2006 na své 4. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ rekonstrukci varny v ZŠ Donovalská

1684, Praha 4 a stanovila termín ote-
vírání obálek na tuto veřejnou zakáz-
ku na 10. dubna 2006

■ záměr pronájmu kotelny č. p. 1602,
ul. Podjavorinské, Praha 4

■ rozpočtové opatření k přesunu
finančních prostředků na provoz
ledové plochy v areálu ZŠ Květnové-
ho vítězství 1554 ve výši 30 000 Kč

Rada MČ Praha 11 
dne 7. 3. 2006 na své 5. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ rozpočtové opatření k přesunu

finančních prostředků na seniorské
aktivity ve výši 250 000 Kč

■ poskytnutí finančního daru Domu
dětí a mládeže Jižní Město  na fotba-
lový turnaj místostarosty Prahy 11

■ zřizovací listinu Sdruženého zdravot-
nického zařízení JM II, Šustova 1903,
Praha 11

■ záměr regenerace objektu Petýrkova
č. p. 1949–1953 včetně objektu
garáží

■ regeneraci bytového domu A. Drabí-
kové 534, 535, 878 – vybavení objek-
tu bezpečnostními systémy

■ výstavbu hromadných parkovacích
stání v ul. Vojtíškově

■ nájem pozemků od fyzické osoby
ÚMČ pro realizaci stavby Rekon-
strukce Centrálního parku v k. ú.
Chodov

■ záměr pronájmu nebytových prostor
č. 1555-04 v objektu č. p. 1555 ul.
Markušova, Praha 4

■ kompletní opravu sociálního zařízení
ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo
nám. 1782

■ rekonstrukci obvodového pláště ZŠ
Donovalská, Praha 4 – pavilon G
včetně krčku

■ rekonstrukci obvodového pláště ZŠ
s RVJ, K Mílíčovu, Praha 4 – pavilo-
ny F1 a F2

O čem jednala rada a zastupitelstvo MČ

Individuální setkání občanů 
se starostkou a jejími zástupci

se koná 5. 4. 2006 od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ul.

Veřejné setkání občanů
se koná 12. 4. 2006 od 18.00 hod. v ZŠ Campanus

Téma: Parkování a výstavba na JM II

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

CHYSTÁTE SE 
na dovolenou
v zahraničí?
Jestliže ano, doporučujeme vám,

abyste si včas zkontrolovali dobu
platnosti vašeho cestovního pasu
a s dostatečným předstihem požá-
dali o vydání nového. Pro cestová-
ní v rámci zemí Evropské unie lze
použít i občanský průkaz se strojo-
vě čitelnými údaji, u něhož neskon-
čila doba platnosti a který nemá
ustřižený roh.

V souvislosti s budováním
nových specializovaných přepáž-
kových pracovišť pro snímání bio-
metrických dat žadatele o vydání
cestovního pasu budou v květnu
a červnu 2006 částečně omezeny
kapacity přepážek pro příjem
žádostí i výdej dokladů v oddělení
evidence obyvatel a osobních
dokladů odboru vnitřních věcí
ÚMČ ve Vidimově ulici. Mohou se
tak prodloužit čekací doby pro ob-
sloužení klientů. Prosím, počítejte
s tím!

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

Vážení občané, 
upozorňujeme na:

prodloužení úředních hodin
v informační 

kanceláři v Ocelíkově ulici. 
Ve zkušební době, v měsíci

dubnu, si budete moci nechat
ověřit podpis nebo pravost listin 

vždy v pondělí 
až do 19.30 hodin. 

Zájem občanů bude vyhodnocen.

VÝZVA
Pro bytová družstva a majitele

domů na MČ Praha 11. Pokud
máte problémy s distribucí Klíče
a nedostáváte jej do svých schrá-
nek, žádáme vás o poskytnutí klíčů
od vchodu, abychom tuto situaci
mohli napravit. 

Klíče budou zapůjčeny registro-
vaným distributorům. V případě
vašeho zájmu kontaktujte společ-
nost Siréna, s. r. o., na telefonním
čísle 261 263 137, kde vám budou
poskytnuty další informace.
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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

E-mail: sirena@sirena.cz
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, Jan Meixner, Ing. Karel Peka,
Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

✝✝ Ing. Jan Komárek

■ Městskou část Praha 11 navštívil
prezident republiky Václav Klaus s chotí.
Jaký byl program jejich návštěvy a jak
se prezidentskému páru na Jižním
Městě líbilo? 

Prezidentskému páru jsme chtěli uká-
zat nejzajímavější objekty na území
městské části, a to jak historické,  tak
nově zrekonstruované i zcela nové.
Václav Klaus s chotí si tak prohlédli
zrekonstruovanou Základní školu
K Milíčovu, budovu pneuservisu,
který vznikl z bývalé kotelny, moder-
ní objekt společnosti T-Mobile
a obchodně–společenské Centrum
Chodov. 

Prezident Klaus svou návštěvu
zahájil v budově úřadu v Ocelíkově
ulici, kde se seznámil s vedením měst-
ské části, některými zastupiteli a pra-
covníky úřadu. V Základní škole
K Milíčovu 674 besedoval se žáky
osmých a devátých ročníků a se stu-
denty Podnikatelské akademie. Pan
prezident velice chválil aktivitu a vše-
stranné znalosti našich dětí i jejich
nebojácnost v diskusi s ním a s bese-
dou byl velmi spokojen. Paní Livia
Klausová zatím navštívila domov
důchodců v Hájích a dům s pečovatel-
skou službou na Opatově a pohovoři-
la s klienty a zaměstnanci těchto
zařízení. 

Prezidenta Klause jsme také sezná-
mili s pracovišti živnostenského úřadu
a odboru vnitřních věcí úřadu naší
městské části, prohlédl si jedinečnou
curlingovou halu, a také si tento sport
osobně vyzkoušel. Své pocity prezi-
dent republiky shrnul i na tiskové kon-
ferenci, která se konala v obřadní síni
Chodovské tvrze. Uvedl, že je rád,
když může poznávat městské části
z různých úhlů pohledu, a vyjádřil
svou spokojenost  s návštěvou Jižní-
ho Města, podle jeho slov velice zají-
mavou. 

■ Dne 30. 5. se v Praze 11 uskuteční
Svátek sousedů. O co se jedná?

Svátek sousedů se poprvé konal ve
Francii v roce 1999, v loňském roce jej
slavilo již 4,5 milionu lidí ve 377 evrop-
ských městech. Letos se k němu připo-
jí i Praha. V rámci tohoto svátku, jak
už sám název napovídá, budou mít
i lidé na Jižním Městě ideální příleži-
tost lépe poznat své sousedy a navázat
s nimi bližší vztahy. Účast obyvatel jed-

notlivých pater, domů nebo členů
bytových družstev a dalších obyvatel
městské části pomůže překonávat ano-
nymitu bydlení v panelových domech. 

Městská část Praha 11 se k tomuto
svátku připojí dnem otevřených dveří
radnice, příchozí si budou moci pro-
hlédnout radniční budovy  v Ocelíko-
vě a Vidimově ulici a zhlédnout
kulturní program, který jsme připravili
ve spolupráci s našimi školami a škol-
kami. Program začne v dopoledních
hodinách a skončí asi o páté hodině
odpolední. Protože našimi sousedy jste
vy, obyvatelé Prahy 11, srdečně vás
zvu, vstupte do otevřených dveří naší
radnice, rádi vás uvidíme! 

■ Krátce po sobě se uskutečnila dvě
setkání s občany, zaměřená na
rekonstrukci domu v ulici Anny
Drabíkové. Proč?

Vzhledem k tomu, že regenerace toho-
to domu je poměrně náročná, jeho oby-
vatele trápí stavební práce, a také si
stěžují  na různé nešvary, kterých se
podle jejich názoru dělníci dopouštějí.
Po prvním setkání jsme se s mým
zástupcem Ing. Janem Šimůnkem byli
na místě podívat, abychom se přesvěd-
čili, jak práce probíhají a na co si oby-
vatelé stěžují nejvíce. Některé stížnosti
jsme ve spolupráci se stavební firmou
vyřešili. Velkým problémem pro obyva-
tele tohoto domu byla také výška zábra-
dlí na balkonech, a tu se nám podařilo
v 1. až 10. patře snížit. I březnového set-
kání s občany se zúčastnili převážně
obyvatelé tohoto rekonstruovaného
domu, a my jsme si tak mohli ověřit, zda
naše dosavadní zásahy dostačují, pří-
padně zjistit, zda je trápí ještě nějaké
další problémy způsobené stavbou.
I přes naši snahu není možné vyhovět
všem, některé práce musejí totiž být
provedeny rychle, jinak by se rekon-
strukce domu protáhla, což by mělo mj.
za následek, že by zdejší obyvatelé byli
nuceni žít v nepříjemných staveništních
podmínkách mnohem déle. 

Rekonstrukci stále sledujeme, a tak
se 3. dubna setkáme s obyvateli toho-
to domu znovu.

Se starostkou
paní Martou Šorfovou

hovořil Filip Procházka

(Dotazy byly redakčně kráceny.)

Zeptali jste se STAROSTKY
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Pan prezident navštívil mimo jiné pracoviště úřadu městské části ve Vidimově
ulici, kde si prohlédl odbor živnostenský a odbor vnitřních věcí. O přivítání se
zde postarali vedoucí těchto odborů Dr. Josef Majchrák a Dr. Jiří Kučírek.

Velmi zajímavou zastávkou pana prezidenta při jeho pobytu
v Praze 11 byl Státní oblastní archiv, kde se ke svému manželovi
připojila paní Livia. Prezidentský pár si prohlédl nádhernou výsta-
vu Tajemství paravánu následníka trůnu, a také navštívil pracoviš-
tě archivu, konkrétně laboratoř, kde se restaurují staré knihy.

Poslední dopolední zastávkou byla společnost T-Mobile, sídlí-
cí v Tomíčkově ulici. Pan prezident si společně s chotí prohlé-
dl novou, reprezentativní budovu společnosti, pozdravil její
vedení a zaměstnance.

Paní Livia Klausová v rámci své části rozděleného programu prezidentského páru
navštívila domov důchodců v Hájích se zástupcem starostky Ing. Petrem Popo-
vem a dům s pečovatelskou službou na Opatově se zástupcem starostky Ing. Iva-
nem Škodou. Přítomni byli také zastupitelé Jan Meixner, Alžběta Šafránková
a vedoucí pracovníci obou zařízení. Paní Livia si obě zařízení prohlédla a poho-
vořila si s jejich obyvateli o zdraví i o tom, jak jsou s pobytem zde spokojeni.

V základní škole K Milíčovu nás navštívil pan prezident Václav
Klaus. Chvíli před plánovaným příjezdem se část žáků shromáždi-
la v přízemí, v hale, kde s napětím očekávala milou návštěvu. Nej-
dříve do haly vběhli novináři, fotografové a kameramani. Za nimi
vstoupil pan prezident. My jsme mávali a tleskali. Po krátkém při-
vítání si pan prezident prohlédl část nově přestavěné školní budo-
vy a poté se odebral do  jídelny, kde pobesedoval se žáky základní
školy a se studenty Podnikatelsko manažerské akademie. Návště-
va pana prezidenta nás velmi potěšila a byla nezapomenutelným
zážitkem.Za ZŠ K Milíčovu Lenka Bartošová,Pavla Průchová,Mar-
kéta Šťastná, Karolína Vohanková (včetně fota).

Fota: Jiří Bartoň a Ronald Hilmar

KLIC_04_2006  3/21/06  6:08 PM  Str. 4



Klíč 4/2006 NÁVŠTĚVA PREZIDENTA 5www.praha11.cz

Na prohlídku nejvýznamnější památky v naší městské části – Cho-
dovské tvrze – zavítal pan prezident v odpoledních hodinách. Zde ho
přivítali ředitelé kulturních domů Jižního Města Vladimír Levický, Erik
Bezdíček a Jitka Rybková společně s kurátorem Chodovské tvrze
Milanem Martiníkem. Pan prezident si zde prohlédl také výstavu Ota
Janeček – léta sedmdesátá. Následovala tisková konference, jejíhož
moderování se ujal tiskový mluvčí městské části Filip Procházka.

Návštěvu pneuservisu
v ulici V jezírkách absolvo-
val pan prezident ještě
v hodinách dopoledních.
Moderní pneuservis sídlí
v rekonstruované budově
bývalé kotelny.

Nesměla chybět ani
návštěva curlingové
haly, kde si pan
prezident tento
pro něho dosud
neznámý sport se
zájmem vyzkoušel,
což učinili i zástup-
ci radnice.

Na třináctou hodinu byl naplánován oběd v restauraci Koli-
ba. Zde na pana prezidenta čekali zástupci radnice, význam-
né osobnosti Jižního Města a zástupci firem zde sídlících či
působících. Mezi osobnostmi, které přišly do Koliby pana
prezidenta pozdravit, byl také houslový virtuos Jaroslav Svě-
cený, slavnostní oběd zahájil přednesem své skladby. Při
obědě se jednotliví hosté představili a následovala neformál-
ní diskuse. V Kolibě obdržel pan prezident nejnovější číslo
zpravodaje Klíč, předal mu je zástupce starostky Ing. Petr
Popov společně s redaktorkou Janou Jelínkovou. Paní Livia
Klausová se po obědě s námi rozloučila, jelikož ji volaly
neodkladné pracovní povinnosti.

Zpracovala: Jana Jelínková

Posledním bodem prezidentova programu byla návštěva jednoho
z největších obchodně-společenských středisek v naší republice –
Centra Chodov. Po jeho prohlídce se pan prezident pozdravil s obča-
ny Jižního Města a trpělivě jim podepisoval své fotografie. Mikrofonu
se pak chopila paní starostka a poděkovala panu prezidentovi za jeho
velice milou návštěvu. Potom jsme již pana prezidenta doprovodili
k limuzíně a on nám z ní při svém odjezdu přátelsky zamával.
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Pohár starostky Jižního Města zná vítěze
ZŠ Pošepného náměstí, ZŠ Květnové-
ho vítězství 1554 a ZŠ K Milíčovu.Tyto
tři školy letos obsadily první tři místa v tra-
diční sportovní soutěži O pohár starostky
Jižního Města. Letos se mohli žáci základ-
ních škol utkat ve vybíjené, přehazované či
v atletickém čtyřboji, předvést špičkové
výkony, nebo se prostě jen zúčastnit  jim
umožnily i disciplíny jako cyklistika, přespol-
ní běh, malá kopaná, florbal či stolní tenis.
Rozsah sportů, které tento turnaj tvoří,
umožňuje zapojit do něho co největší množství dětí. Těm tak nechá poznat nejen poci-
ty vítězství, ale i napětí soutěží a radost ze sportovních výkonů samých. Ceny nejlep-
ším předali starostka městské části Marta Šorfová a její zástupce Ivan Škoda již tradičně
v pěkném prostředí klubu Základní umělecké školy Křtinská.

ZŠ K Milíčovu má vítězku!
Kateřina Miznerová (14 let) zvítězila v celopražském kole
olympiády v německém jazyce. Konalo se 1. března 2006 v ZŠ
Jeremenkova. Své znalosti zde změřili chlapci a děvčata, kteří
vyhráli obvodní kola této soutěže. Zkouška obsahovala test
porozumění poslechovému textu a poté byli žáci zkoušeni
v německé konverzaci. Katka Miznerová z 9. B tuto soutěž
vyhrála a postupuje do celostátního kola, které se koná 3. dubna
2006 v Goethe-Institutu. Jsme na Katku hrdí! – Naše škola nabí-

zí rozšířenou výuku jazyků.Od 3. třídy se mohou děti intenzivně učit němčinu, v nad-
cházejícím školním roce 2006/2007 jim tuto možnost nabídneme dokonce už od 
1. třídy. Pro dítě je velkou výhodou, když si začne cizí jazyk osvojovat co nejdříve.
Bližší informace najdete na našich webových stránkách: www.zsmilicov.cz.

O víkendu 
vlály vlajky pro Tibet

U příležitosti čtyřicátého sedmého výro-
čí povstání tibetského lidu proti čínské nadvlá-
dě, které začalo 10. března 1959, byla i na Úřadu
městské části Praha 11 vyvěšena tibetská vlajka.
O tuto komorní, ale přesto slavnostní událost se
postarala paní starostka Marta Šorfová a její
zástupci Ing. Petr Popov a Ing. Jan Šimůnek.
K protestům proti okupaci Tibetu se vyvěšová-
ním tibetské vlajky připojují radnice v různých
městských částech Prahy i v celé České repub-
lice již od roku 1996.

Vítali jsme prvního občánka JM
V Chodovské tvrzi se 8. března 2006 konal
slavnostní obřad – vítání prvního letošního
občánka Prahy 11. První jihoměstskou občankou
roku 2006 je  Kristýnka Pichová. Společně se
svými rodiči Jitkou a Miroslavem bydlí v ulici
V Průčelí. Stejně  jako její o rok a čtvrt starší bra-
tříček se narodila v porodnici v Neratovicích.
Malá Kristýnka přišla na svět císařským řezem,
měřila 48 centimetrů a vážila  2,62 kg – přišla na
svět o tři týdny dříve.Miminko sice nebylo plánované, ale rodiče z něho přesto – nebo
možná právě proto – měli nesmírnou radost. Jméno Kristýnka vybral tatínek Miro-
slav. První občanku letošního roku přivítal v Chodovské tvrzi zástupce starostky
Ing. Ivan Škoda, malé Kristýnce popřál do života mnoho štěstí a zdraví. Dary předal
nejen jí, ale i jejím rodičům a prarodičům. Malé Kristýnce je nyní „už“ devět týdnů.

Nová mapa Prahy 11
Radnice naší městské části vydala novou
mapu Prahy 11. Mapa v měřítku 1:6000 a v modré
barvě, jedné z erbovních barev Jižního Města,
nahradí dosavadní „žlutou“ mapu, která byla
zastaralá, v níž byly zaznamenány objekty už nee-
xistující, a naopak chyběly některé novostavby.
Vzhledem k tomu, že nová mapa by i přes vzrů-
stající výstavbu na Jižním Městě měla být aktuál-
ní, byly do ní zakresleny i stavby, které v současné
době teprve vznikají. Na mapě jsou zvýrazněny
školy a kulturní střediska, dětská hřiště a veřejná
sportoviště. Zadní strana nabízí informace
o nabídce mateřských a základních škol,zřízených
městskou částí, seznam volnočasových organiza-
cí, knihoven a některých služeb pro seniory.
Nechybí ani seznam strážníků městské policie
včetně vymezení jejich okrsků, adresář budov
úřadu městské části, pošt a vybraných historic-
kých objektů na území Prahy 11. Nová mapa se
bude prodávat za sedmnáct korun v informačních
kancelářích úřadu v Ocelíkově a Šustově ulici
a v informačním centru u stanice metra Háje.

Sté
narozeniny
Paní Gertruda
Ramharterová
oslavila 3. února 2006
sté narozeniny.
Popřát ji do Domova
důchodců Donovalská
přišla za MČ Praha 11
starostka 
Marta Šorfová.

Derniéra výstavy Oty Janečka
Ve čtvrtek 16.3. 2006 v 18 hodin proběhla na Chodovské tvrzi derniéra výsta-
vy Oty Janečka – Léta sedmdesátá, spojená s koncertem barokní hudby a společen-
ským setkáním starostky MČ Praha 11 paní Marty Šorfové a představitelů obce

s významnými podporovateli Chodov-
ské tvrze. Vzácné hosty přivítala osob-
ně paní starostka a zároveň představila
hlavní protagonisty koncertu: Gabrielu
Eibenovou – soprán, Marka Štryncla –
violoncello a Adama Viktoru – varhany.
Během večera zazněly skladby od tako-
vých autorů, jako jsou například Henry
Purcell, Matheo Zocarini a v neposled-
ní řadě Antonio Vivaldi.
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Ing. Ivan Škoda (ČSSD)

Rád bych se tentokrát
věnoval kultuře Již-

ního Města. Na ÚMČ se
v minulých dnech kona-
ly rozbory činností jed-
notlivých kulturních
zařízení Prahy 11 v roce
2005. Výsledky byly
výborné, a proto bych

rád touto formou poděkoval ředitelům
všech našich kulturních institucí za jejich
náročnou a skvěle odvedenou práci. 

Začal bych panem Ing. Vladimírem
Levickým, ředitelem Chodovské tvrze.
V loňském roce pro nás tento kulturní
dům připravil několik znamenitých
lahůdek, zejména Tóny Chodovské tvrze
v čele s Jaroslavem Svěceným. Letos
bychom chtěli tento významný kulturní
počin opakovat. V tvrzi jsme mohli pot-
kat řadu dalších skvělých umělců, napří-
klad Jiřího Stivína nebo Štěpána Raka.
Záslužnou práci v tomto kulturním zaří-
zení odvádí také kurátor pan Milan
Martiník, v galeriích Chodovské tvrze
připravil výstavy autorů zvučných jmen,
například Adolfa Borna, Oty Janečka či
Blanky Bohdanové. O rostoucí prestiži

Chodovské tvrze svědčí stále stoupající
popularita tohoto zařízení v široké kul-
turní veřejnosti. 

Dalším velkým kulturním střediskem,
navíc plným nejrozmanitějších kurzů
pro zájemce všech věkových kategorií, je
KC Zahrada. Jeho řediteli panu Eriku
Bezdíčkovi rovněž patří můj veliký dík.
Loni pro nás v Zahradě hrálo například
Divadlo Járy Cimrmana, které jinak
odmítá vystupovat na jiných než „vlast-
ních“ divadelních prknech. Dokonce
jako svou domovskou scénu si Zahradu
vybralo Studio Láďa Ladislava Smoljaka
a Divadélko u Panáků, v němž působí
Květa Fialová a Naďa Konvalinková.
Součástí programu kulturního centra
jsou každoroční přehlídky a festivaly,
například Zimní divadelní zahrada,
která trvá týden, a letos by se měla ještě
rozšířit, Zahrada písní a další. Hojně
navštěvovány jsou pravidelné pořady,
jako je Host v zahradě, Film s hostem,
a samozřejmě také četné koncerty.

Dalším kulturním zařízením na JM je
KD Opatov. Specializuje se hlavně na
hudebně klubovou scénu. V čele tohoto
zařízení stojí paní Ludmila Řeháková.
Díky ní jsme mohli na Opatově slyšet
řadu známých kapel a zpěváků – Melo-

dy Makers Ondřeje Havelky, Martinu
Balogovou, Radúzu a mnoho dalších.
KD Opatov se občas mění i v divadelní
scénu a na ní jsme mohli vidět třeba Pro-
zatímní divadlo F. R. Čecha, dokonce již
několikrát. Sál kulturního domu díky
své velikosti často slouží také k pořádá-
ní různých společenských večerů
a plesů, konají se zde i Reprezentační
plesy obyvatel JM. Paní Ludmile Řehá-
kové za to vše náleží vřelý dík.

Posledním – samozřejmě nikoli svým
významem – kulturním zařízením, o kte-
rém se chci zmínit, je Kulturní dům
Klubka. Za to, jak vzorně se toto zaříze-
ní stará o děti, jimž je určeno, moc děku-
ji jeho ředitelce paní Jitce Rybkové.
Klubka pořádá kurzy, cvičení, koncerty,
výstavy, hrají se zde i pohádky. Kulturní
dům se také podílí na jedné z největších
akcí Jižního Města – Balonstory. 

Rád bych ale stejně srdečně poděko-
val všem zaměstnancům našich kultur-
ních zařízení. Jsem si vědom, že bez
jejich obětavé práce a osobního zaujetí
by naše kulturní domy nemohly fungo-
vat na tak profesionální úrovni. A děku-
ji jim i za obyvatele naší městské části,
jejichž úctě a vděčnosti se těší, o čemž
jsem se nejednou osobně přesvědčil.

Ing. Jan Šimůnek (ED)

Požár v Křejpského
ulici, při němž přišly

o život čtyři osoby byl
na základě prvních
informací od vyšetřova-
telů úmyslně založený.
Žháři byly dvě osoby.
V současné době jsou
již v policejní cele.

Vyšetřování však stále pokračuje.
Závažný je fakt, že všechny osoby, které
v případu figurovaly, požívaly omamné
a psychotropní látky. Ještě vážnější je
ale skutečnost, že na podobné osoby

v minulosti městská část (prostřednic-
tvím správní firmy Ikon) upozorňovala
Policii ČR. Bohužel, nenásledovalo
vůbec nic. Podobných případů máme
monitorováno několik, ale tím to také
končí. 

Z pohledu policie se zatím nic nesta-
lo, a tak nelze nic řešit. Čas běží a neú-
prosně měří onu dobu, kdy se – zatím –
nic neděje. Ale dít se může! Požár
v Křejpského ulici je toho smutným
důkazem. A je tu obvyklé „kdyby“!
Kdyby mohla policie takové případy
řešit, tak by… Kdyby nájemníci v patře
nad požárem nebyli doma a neotevřeli
dveře sousedům nad bytem, kde hoře-

lo, tak by… Tato „kdyby“ však rozho-
dují bez nadsázky o životě a smrti.
Řešení možná začíná důsledným zaví-
ráním domovních dveří. Pozorně si vší-
mat věcí okolo nás má možná také svůj
význam. Ano. A dál? Nic. Bohužel,
zkušenost je taková, že dál se neděje
opravdu nic. Do dalšího hrůzného pří-
padu! A to je už pozdě. 

Městská část má i díky nové službě
– bezpečnostní agentuře, která pravi-
delně kontroluje domy – řadu dalších
poznatků a informací. Včasné řešení
však musí být na policii a zákonech.
„Řešit věci, až se stanou“ je pro mne
zcela nepřijatelné.

Ing. Petr Popov (ODS)

Tradiční masopustní
průvod a veselí

v Kulturním domě Klub-
ka a vynikající zabijačku
spojenou s taneční zába-
vou, kterou pro žáky,
rodiče a přátele školy už
léta o masopustu pořádá
ZŠ Mendelova (mimo-

chodem, jitrničky byly vynikající), letos
poprvé doplnila masopustní veselice, jíž
se slavilo položení základů Komunitní-
ho centra Matky Terezy. Spolu se mnou
ji v neděli 26. února 2006 zahájil kardi-
nál Miloslav Vlk. Při následující soutěži
masek nechyběly tradiční masopustní
koblihy, koláče a svařené víno. Na sta-
veništi budoucího komunitního centra
zněla muzika, a také se tančilo. 

Následující týden byl plný příprav,
naše městská část se chystala přivítat

prezidenta republiky a jeho manželku
Livii. V pátek 3. března 2006 prezident-
ský pár poprvé navštívil naši městskou
část. Nejprve jsme jej přivítali na radni-
ci a poté se cesty pana prezidenta a jeho
choti na chvíli rozdělily. Pan prezident
byl hostem žáků, studentů a pedagogů
Základní školy K Milíčovu a Podnika-
telské akademie, paní Livia navštívila
domov důchodců v Hájích. Tam jsem
měl tu čest ji doprovázet. Setkání se
seniory bylo plné přátelského porozu-
mění, jako pozorná dcera a zároveň
starostlivá matka se zajímala o každo-
denní problémy a bolístky obyvatel
domova. S účastí se ptala, zda jsou
v domově, který v loňském roce oslavil
už dvacáté výročí od svého založení,
spokojeni, jak se jim na Jižním Městě
žije, co je trápí a jak by jim mohla
pomoci. Na závěr setkání si první dáma
společně s místní pěveckou skupinou
Zpívánky i ostatními seniory zazpívala

hymnu domova Hájku, háječku a s kaž-
dým se osobně rozloučila podáním
ruky. 

Dojmy ze setkání s panem preziden-
tem a jeho chotí byly umocněny jejich
upřímným zájmem o život jednoho
z největších panelových sídlišť u nás.
Celý den se potkávali s obyvateli Jižního
Města, rozdávali autogramy i přátelské
stisky rukou, byli v obležení profesionál-
ních i amatérských fotografů a kamera-
manů. Snad si prezident Václav Klaus
a paní Livia odnesli z návštěvy Prahy 11
jen ty nejlepší dojmy. Alespoň jsme se
o to ze všech sil snažili.

Sněhová nadílka, kterou nám přichy-
stal konec masopustu, byla v letošní
zimě zatím největší, a já doufám, že
i poslední. Už se těším, až letošní dlou-
há zima skončí a konečně přijde jaro,
a nejen to kalendářní, nýbrž jaro skuteč-
né, s teplými slunečními paprsky, svěže
zelenou trávou a rozkvetlými stromy.
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ÚMČ Praha 11
Pokračujeme s představováním odboru

kancelář starosty (ano, v tomto voleb-
ním období stojí v čele naší městské části
paní starostka, ale to na úředním ozna-
čení odboru nic nemění), ale část jeho
pracovní náplně, s níž vás seznámíme
dnes, je pro jihoměstskou veřejnost urči-
tě zajímavá.

■ Tiskový mluvčí (Bc. Filip Procház-
ka, tel. 267 902 483) pravidelně zpraco-
vává informace pro sdělovací
prostředky, připravuje tiskové konferen-
ce, podílí se na přípravě obsahu regio-
nálního televizního pořadu „Aktuál“
a čerstvými informacemi doplňuje
webové stránky MČ Praha 11.

■ Redakce zpravodaje Klíč (redak-
torka Jana Jelínková, tel. 267 902 217)
redakčně připravuje k vydání zpravodaj
Klíč a podobně se stará o vydávání dal-
ších tiskovin regionálního charakteru,
brožurek, letáků, plakátů, pozvánek. 

■ Funkci kronikáře naší městské
části zastává PhDr. Jiří Bartoň (tel. 

267 902 372). Informace, fotografie
apod. z každodenního života Prahy 11
ukládá do počítačově pořizovaných
zápisů a jejich příloh. Shromažďuje
doklady z minulosti regionu. Vede Regi-
onální klub Jižní Město, jeho minulost
a zajímavosti popularizuje.

Odbor kancelář starosty také organi-
zuje slavnostní přijetí (paní starostkou)
manželů při oslavě jejich zlaté, smarag-
dové, diamantové, kamenné či platinové
svatby, a také předávání gratulací u příle-
žitosti životních jubileí jihoměstských

občanů. Připravuje slavnostní a propa-
gační akce, setkání s občany, přijetí
zahraničních delegací apod. Při té příle-
žitosti vyzýváme manželské páry, které
v letošním roce oslaví 50 let nebo další
„kulatá“ výročí společného života a chtě-
ly by tuto významnou rodinnou událost
oslavit v obřadní síni Chodovské tvrze,
aby se obrátily telefonicky, osobně nebo
písemně na adresu: Úřad MČ Praha 11,
odbor kancelář starosty, Ocelíkova 672,
149 41 Praha 4, tel. 267 902 222, č. dveří
19, paní Helena Majchráková. Hezkým
zvykem je i vítání nově narozených
občánků, taktéž v Chodovské tvrzi.
Obracíme se na rodiče, kteří očekávají
radostnou událost narození dítěte a mají
zájem o jeho slavnostní přivítání do živo-
ta, aby rovněž zavolali na tel. 267 902 222
paní Helenu Majchrákovou. Odbor kan-
celář starosty najdete v budově úřadu
v Ocelíkově ulici.

Ivana Dudová,
pověřená zastupováním 

vedoucího odboru
Foto: Jana Jelínková

PŘEDSTAVUJEME: Odbor kanceláře starosty

Po delší pauze jsme
do Senátu dostali

přímo balík zákonů.
Bylo jich opravdu
hodně, vláda se ještě
před volbami snaží stih-
nout, co se dá, a kvalita
zákonů podle toho
vypadá. Tak  tedy zákony opravíme
a pošleme je zpět do Poslanecké sně-
movny, ale tam jsme bohužel opět pře-
hlasováni. Některé zákony jsou
předkládány v opravdu katastrofální
podobě, a navíc jsou u nich ještě „pří-
lepky“, které s těmito zákony ani
nesouvisí. Takové „přílepky“ pak
budou nepřehledné jak pro občany,
tak  pro úředníky. Rozhodně to nepři-
spívá politické kultuře naší republiky. 

Také jsem se nedávno zúčastnil
návštěvy prezidenta republiky Václava
Klause v Praze 11. Pan prezident na
mne opět udělal ten nejlepší dojem.
Naši Prahu 15 navštívil přibližně před
dvěma měsíci.

Začíná volební kampaň a pro nás
všechny bude velice náročná. Určitě se
budu s občany potkávat na mítincích
a jiných předvolebních akcích. Snažím
se udělat vše pro to, abychom ve vol-
bách byli úspěšní, jak v těch parla-
mentních, jarních, tak  v komunálních,
na podzim.

Zpracovala Jana Jelínková

SENÁTORSKÉ OKÉNKO
Jana Nádvorníka V médiích se opět objevují zprávy

o výskytu vší a o jejich odolnos-
ti proti některým současným pří-
pravkům. Pokud zjistíte vši u člena
své rodiny, budou pro vás užitečné
následující informace: 

Veš dětská je parazitický hmyz,
který může žít pouze ve vlasech lidí,
a to bez rozdílu věku. Nelze ji tedy
přenést na zvířata, podobně jako zví-
řecí druhy vší nejsou přenosné na
člověka. Veš dětská nelétá ani neská-
če – k přenosu dochází těsným kon-
taktem s napadenými osobami, při
půjčování pokrývek hlavy, hřebenů
apod. Nejsnáze se veš přenáší mezi
sourozenci, rodinnými příslušníky
a mezi dětmi.

Jedinou a bezpečnou prevencí vši
dětské jsou časté a důkladné prohlíd-
ky vlasů dětí. Zavšivení nezabrání
a početnost vší výrazněji nesnižují
obvyklé hygienické úkony, jako je
vyčesání a mytí vlasů běžným šampo-

nem. Pokud se stane, že u svého dítě-
te objevíte vši, je možné použít pří-
pravku Difusil H92 M, který se
v omezeném množství stále ještě pro-
dává. Protože byla prokázána rezi-
stence vší vůči němu, jeho použití je
bez záruky. Hygienické stanice dopo-
ručují použití šamponu Parasidose.
Aby bylo dosaženo žádoucího efektu,
musí být jednorázově použito dosta-
tečně velké dávky přípravku. Aplika-
ci nelze opakovat dříve než za 5 až 
7 dnů. Zatím neexistuje žádný přípra-
vek, který by z vlasů odstranil hnidy.
Ty lze zčásti vyčesat hustým a vlhkým
hřebenem, zbytek je nutno stáhnout
z vlasů ručně. Při výskytu vší v rodi-
ně s více dětmi je vhodné provést
zásah současně u všech sourozenců.
Prohlídce se nutně musejí podrobit
i dospělé osoby. V domácnosti je také
nutné ošetřit veškeré textilie, s nimiž
postižené osoby přišly do styku. 

Filip Procházka

JAK PROTI VŠÍM, pokud se objeví

VIII. ročník Sportovních her seniorů Jižního Města
pořádá Centrum sociálních služeb Praha - JM pod záštitou starostky Marty Šorfové.

ve sportovním areálu ZŠ Campanus dne 25. května 2006 od 10 hodin.
Soutěžit se bude v disciplínách: Chůze na 60 metrů, tenis, vrh koulí, hod kriketovým

míčkem, ruské kuželky, šipky, hod míčem na cíl, hod kroužkem na cíl, 
nejdelší okrájená jablečná slupka, veslování, hod na koš, slalom vozíčkářů.

Hodnotné ceny • Hudba • Občerstvení

Podrobné informace včetně přihlášek obdržíte u V. Pelikánové, tel.: 267 990 158
nebo E. Meixnerové, tel.: 267 990 164, 724 603 302, Šalounova 2025. 

Uzávěrka přihlášek je 21. dubna 2005.
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 14. 3. 2006

Zastupitelé Městské části Praha-
Újezd na svém pravidelném zase-

dání dne 14. 3. 2006 schválili rozpočet
na rok 2006  v hlavní a vedlejší čin-
nosti.

Rozpočty jsou navrhované jako
vyrovnané s tím, že v průběhu roku
dochází k upřesnění položek v jednot-
livých rozpočtových kapitolách.

Rozpočet v hlavní činnosti na rok
2006 byl schválen v celkové výši příj-
mů a výdajů 10 899 050 Kč.

Z rozpočtu budou uhrazeny kapitá-
lové výdaje v celkové výši 5 122 200 Kč
na následující akce:
■ 150 000 Kč – rekonstrukce ulice

Milíčovská (projektová dokumen-
tace)

■ 185 000 Kč – zpomalovací prahy
v ulici Formanská v Kateřinkách

■ 250 000 Kč – sadové a parkové
úpravy včetně dětských atrakcí

■ 200 000 Kč – vodovodní řad v ulici
Nad Statkem

■ 2 635 000 Kč  – výstavba splaškové
kanalizace v ulici Nad Náhonem,
K Mostu, část K Motelu

■ 100 000 Kč – nákup pozemků pod
zemním ochranným valem (II. etapa)

■ 100 000 Kč  – stroje, přístroje a zaří-
zení (přídavná zařízení pro multiká-
ru a vybavení úřadu)

■ 1 100 000 Kč  – dluh za dostavbu
zemního valu I. etapa

■ 402 200 Kč – část dluhu za dostav-
bu zemního valu II. etapa

Zbývající částku 5 776 850 Kč tvoří
běžné provozní výdaje, z nichž největ-
ší podíl je určen na státní správu
a samosprávu.  V této částce jsou zahr-
nuty i položky týkající se např.:
■ péče o vzhled obce, svoz komunál-

ního odpadu – 380 000 Kč
■ kulturní akce, využití volného času

dětí – 164 000 Kč
■ opravy a údržba městského mobiliá-

ře – 320 000 Kč
■ nájemné za půdu – 110 000 Kč
■ leasing Multicara – 250 000 Kč
■ věcné dary pro školy – 90 000 Kč
■ dary obyvatelstvu – 140 000 Kč

Lenka Lorencová, 
ekonomický odbor

ZASTUPITELSTVO schválilo rozpočet 

Úplné znění textů je vyvěšováno na úřední desce, 
informačních vývěskách a na webových stránkách úřadu.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 11. dubna 2006 
od 19.00 hod v zasedací místnosti úřadu MČ.

POZVÁNKA
Veřejné setkání na téma dopravní obslužnost jihovýchodu Prahy
v souvislosti s novou výstavbou v Újezdu.

Ve čtvrtek 6. dubna od 18.00 hod. se v sále restaurace U Srbů, For-
manská 3 uskuteční veřejné setkání, na kterém se místní občané

budou moci dozvědět více o problému dopravní obslužnosti Újezdu (kři-
žovatka na D1, Vestecká spojka a JVD). Jsou pozváni zástupci městských
částí Prahy – Újezd, Šeberov, Petrovice, Křeslice, Praha 11, zástupci
firmy MCA, a .s., (plánovaná výstavba „Zelený Újezd“), Ředitelství sil-
nic a dálnic a ing. arch. Preininger. Václav Drahorád, místostarosta

VOLBY do Poslanecké
sněmovny
Včervnu letošního roku se uskuteční volby do

Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Rozhodnutím prezidenta republiky
bylo stanoveno konání voleb na pátek 2. červ-
na od 14.00 hod. do 22.00 hod. a sobotu 3. červ-
na od 8.00 hod. do 14.00 hod. Právo volit má
občan České republiky, který alespoň v druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

V Městské části Praha-Újezd budou zřízeny
2 volební okrsky. Podle zákona č. 491/2001 Sb.,
ve znění pozdějších zákonů, se volební okrsky
vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1 000
voličů. Vzhledem k tomu, že v sídelní části Kate-
řinky je trvale hlášeno téměř pětkrát více oby-
vatel než v Újezdu, je nutné, aby byl volební
seznam rozdělen do dvou volebních okrsků. 

Ve volebním okrsku č. 1015 budou mimo
voličů z Újezdu volit i ti, kteří mají trvalý pobyt
hlášen v ulicích: Pod Napětím, Studánková,
Remízková, Pastevců, U Louky, Kateřinské
náměstí, Milíčovská, Ke Smrčině, U Močálu, Na
Cípu, Štítová, Na Křtině (celkem 715 voličů).

Ve volebním okrsku č.1014 budou volit voli-
či, kteří mají trvalý pobyt hlášen v ulicích: For-
manská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše),
Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene
(celkem 991 voličů).

Volební místo a jeho přesná adresa spolu
s číslem volebního okrsku bude všem voličům
oznámeno spolu s volebními materiály, které
dostanou do schránky nejpozději tři dny přede
dnem voleb. O nadcházejících volbách vás
budeme podrobněji informovat v dalším vydání
Zpravodaje městské části, který vyjde v dubnu.

JUDr. Martina Maříková, 
odbor občanskosprávní

Schvaluje:
■ limit počtu zaměstnanců úřadu

a prostředků pro jejich platy.

Souhlasí:
■ poptat tři odborné firmy na podá-

ní cenových nabídek pro opravu
fasády rodinného domu č.p.218,

■ s navýšením míry využití území,
z koeficientu A9 na B9, na čás-
tech pozemků parc. č. 214/42, 46,
47, 48, 119,

■ se záměrem bezúplatného převo-
du části pozemku parc. č. 802/2
od společnosti Golden Spires na
městskou část za předem stanove-
ných podmínek,

■ s pronájmem části pozemku parc.
č. 265/390 (vlastník HMP) pod
novinovým stánkem na sídlišti
Kateřinky.

Bere na vědomí:
■ informaci o zrušení výběrového

řízení na výstavbu kanalizačního
řadu v ulici K Mostu, Nad Náho-
nem a v části ulice K Motelu
a vypsání nového výběrového
řízení.

Nesouhlasí:
■ s jakoukoliv výstavbou na pozem-

ku parc. č. 264/27 a 264/10 (ulice
Krajanská) a požaduje zde zacho-
vat a rozšířit parkovou úpravu.
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Termín konání
Prezident České republiky rozhodnutím
ze dne  30. 1. 2006, které bylo publiko-
váno ve Sbírce zákonů dne 8. února 2006
pod číslem 31/2006, vyhlásil volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky a stanovil dny jejich konání na
pátek 2. června a sobotu 3. června 2006.

Volby do Poslanecké sněmovny se
konají podle zásady poměrného zastou-
pení ve volebních krajích. Z celkového
počtu 200 poslanců se v našem voleb-
ním kraji „Hlavní město Praha“ volí 
36 poslanců.

Okrskové volební komise – výzva
Okrskové volební komise plní při organi-
zaci voleb do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR důležitou funkci. Ve dnech
voleb, tj. v pátek 2. června od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu 3. června 2006
od 8.00 hod. do 14.00 hod., dbají na pořá-
dek ve volebních místnostech, zajišťují
hlasování a dozírají na jeho průběh. Po
ukončení hlasování sčítají hlasy a vyho-
tovují zápis o výsledku.

Členem okrskové volební komise
může být občan ČR,  který alespoň v den
složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
není zbaven způsobilosti k právním úko-
nům a není kandidátem pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Každá politická strana, politické hnutí
a koalice, jejichž kandidátní listina byla
pro volby do Poslanecké sněmovny
v našem volebním kraji zaregistrována,
může do okrskové volební komise delego-
vat jednoho člena a jednoho náhradníka.  

Zájemci o práci v těchto komisích,
pokud nejsou delegováni politickou stra-
nou, politickým hnutím nebo koalicí, se
mohou přihlásit písemně na adrese: Úřad
MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí, Oce-
líkova 672, 149 41 Praha 415, osobně
nebo telefonicky: Úřad MČ Praha 11,
odbor vnitřních věcí, číslo dveří 202,
Vidimova 1324, Praha 4, pí Futerová, 
tel.: 267 902 309.

Za výkon funkce v okrskové volební
komisi je stanovena odměna ve výši 

800 Kč pro člena okrskové volební komi-
se a 1000 Kč pro předsedu okrskové
volební komise. 

Voličské průkazy – upozornění
Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Poslanecké sněmovny ve voleb-
ním okrsku v místě svého trvalého poby-
tu, může volit na voličský průkaz na
území České republiky v kterémkoliv stá-
lém volebním okrsku.

Požádat o vydání voličského průkazu
lze:

a) písemnou žádostí s ověřeným pod-
pisem voliče, doručenou nejpozději 7
dnů přede dnem voleb, tj. do 26. května
2006, na adresu ÚMČ Praha 11, odbor
vnitřních věcí, Ocelíkova 672/1, 149 41
Praha 415,

b) osobně, do okamžiku uzavření stá-
lého seznamu, tj. do 31. 5. 2006 do 16.00
hodin, v budově úřadu ve Vidimově ulici
1324, odbor vnitřních věcí,  kancelář
č. 221. 

Předávání voličských průkazů začíná
na výše uvedené adrese nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 18. 5. 2006, a končí
31. 5. 2006 v 16.00 hodin.

Volič si může voličský průkaz vyzved-
nout osobně nebo k jeho vyzvednutí
pověří jinou osobu, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu.
Další možností je, že úřad zašle voličský
průkaz voliči do vlastních rukou na adre-
su uvedenou v žádosti.

Volič může na podkladě voličského
průkazu volit také při pobytu v zahrani-
čí v době konání voleb ve zvláštním
volebním okrsku zřízeném v zahraničí
při zastupitelském a konzulárním úřadu
ČR, s výjimkou konzulárních úřadů
vedených honorárními konzulárními
úředníky. V zahraničí bude volič na
základě výsledku losování státní volební
komise volit kandidáty Jihočeského
kraje.

Bližší informace získáte na tel. čísle:
267 902 391, pí Henychová.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

VOLBY do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

Český statistický úřad organizuje výběro-
vé zjišťování informací o životních pod-

mínkách domácností v České republice
s názvem Statistics on Income and Living
Conditions 2006. Jeho účelem je získat nej-
novější údaje o sociálním a ekonomickém
postavení českých domácností, o typech
jejich příjmů, o nákladech na bydlení
a životních podmínkách. Vlastní zjišťování
probíhá v době od 25. února do 23. dubna
2006. V tomto termínu pracovníci ČSÚ nav-
štíví v Praze 11 čtyřiapadesát vybraných

rodin. Do výzkumu jsou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve zvoleném bytě trvalé
bydliště. Ve všech fázích zkoumání je zaru-
čena anonymita v domácnostech získaných
dat. Jejich celkový počet dosáhne téměř dese-
ti tisíc. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro
tvorbu sociální politiky státu (například
v otázkách nezaměstnanosti, poskytování
sociálních dávek, daní a podobně) a pro hod-
nocení dopadu přijatých vládních opatření
na životní úroveň.

Jana Jelínková, foto: autorka

INFORMACE 
o ptačí chřipce
Ptačí chřipka je virové onemoc-

nění, které postihuje ptáky, a to
jak volně žijící, tak i drůbež (slepi-
ce, krůty, kachny, husy), ale i jiné
ptáky chované v zajetí. Zvířata
postižená touto nemocí mají
dýchací potíže, trpí ztrátou chuti
a hynou během 1 až 2 dnů. Riziko
přenosu ptačí chřipky na člověka
je nízké. Současná forma viru
může člověka zasáhnout pouze ve
výjimečných případech, a to při
úzkém kontaktu s ptáky. Lidé by se
tedy měli vyvarovat všech zbyteč-
ných kontaktů s ptáky, jejich tru-
sem a peřím. 

Ochrana proti tomuto onemoc-
nění není složitá. Nejdůležitější je
dodržování zásad osobní hygieny,
mytí rukou a dezifenkce při kon-
taktu s ptáky nebo jejich exkre-
menty. Osoby, jež přicházejí do
kontaktu s drůběží, by měly nosit
ochranné pomůcky (pracovní oděv
a obuv, pokrývku hlavy, rukavice
a brýle).

Praktické rady:
■ Při nálezu většího úhynu volně
žijících ptáků informujte místně
příslušnou krajskou veterinární
správu, nejbližšího veterináře nebo
Policii ČR.
■ Vyvarujte se styku s nemocnými
nebo mrtvými ptáky a upozorněte
děti, aby se určitě takových ptáků
nedotýkaly. Nevpouštějte ptáky do
svého obydlí.
■ Dodržujte zásady osobní hygieny,
mytí rukou mýdlem a věnujte
pozornost hygieně při vaření.
■ Zajistěte ochranu domácím maz-
líčkům – psům, kočkám apod. –
zabraňte jim v kontaktu s nemoc-
nými nebo uhynulými ptáky.
■ Neobávejte se konzumace drůbe-
žího masa a výrobků. Virus je zni-
čen při teplotě 70°C v jádře
potraviny, a to již za jednu sekun-
du. Stačí tedy maso a vejce důklad-
ně tepelně zpracovat.

Jana Jelínková

DOMÁCNOSTI JIŽNÍHO MĚSTA součástí výzkumu ČSÚ

KLIC_04_2006  3/21/06  6:11 PM  Str. 10



Klíč 4/2006 VOK 11www.praha11.cz

Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 11 oznamuje, že velkoobje-

mové kontejnery (dále jen VOK) na
občanský odpad budou v 2. čtvrtletí
2006 přistaveny na Jižním Městě v níže
uvedených termínech.

Zároveň vás OŽP upozorňuje, že vel-
koobjemové kontejnery jsou podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
určeny pouze pro velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze ukládat do
běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad
vznikající při podnikatelské činnosti.

Do VOK neodkládejte stavební suť
a nebezpečné složky komunálního
odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy, ředi-
dla apod.

Umístění velkoobjemových kontejnerů
na odpad pro II. čtvrtletí 2006
Přistavení VOK do 14.00 hod., odvoz
VOK následující den (v případě přepl-
něnosti bude odvoz uskutečněn dříve).

Jižní Město I
■ A. Malé
18.–19. 4., 16.–17. 5., 20.–21. 6.

■ Bachova x Mikulova, 
Bachova (na konci u TS)

11.–12. 4, 6.–7. 6., 16.–17. 5., 27.–28. 6.

■ Blažimská x Klapálkova
25.–26. 4., 23.–24. 5., 20.–21. 6.

■ Brandlova (za Startem)
4.–5. 4., 25.–26. 4., 9.–10. 5., 
23.–24. 5., 6.–7. 6., 20.–21. 6.

■ Brodského (vedle č.p.1671)
11.–12. 4, 13.–14. 6.

■ Doubravická
18.–19. 4., 16.–17. 5., 20.–21. 6.

■ Hlavatého
18.–19. 4., 16.–17. 5., 20.–21. 6.

■ Chomutovická
18.–19. 4., 16.–17. 5., 20.–21. 6.

■ Konstantinova
11.–12. 4., 25.–26. 4., 9.–10. 5., 23.–24.
5., 27.–28. 6.

■ Kryštofova
25.–26. 4., 27.–28. 6.

■ Křejpského
11.–12. 4., 25.–26. 4., 9.–10. 5., 23.–24.
5., 27.–28. 6.

■ Ledvinova
4.–5. 4., 16.–17. 5., 13.–14. 6.

■ Majerského x Samohelova
25.–26. 4., 30.–31. 5., 27.–28. 6.

■ Matúškova (u Blankytu)
4.–5. 4., 25.–26. 4., 9.–10. 5., 
23.–24. 5., 6.–7. 6., 20.–21. 6.

■ Michnova (vedle č.p.1603)
4.–5. 4., 16.–17. 5., 13.–14. 6.

■ Mnichovická
11.–12. 4., 9.–10. 5., 23.–24. 5., 
13.–14. 6., 27.–28. 6.

■ Modletická
25.–26. 4., 23.–24. 5., 27.–28. 6.

■ Mokrá x Zimákova
25.–26. 4., 23.–24. 5., 20.–21. 6.

■ Plickova
18.–19. 4., 16.–17. 5., 20.–21. 6.

■ Rujanská x Donovalská (u TS)
25.–26. 4., 23.–24. 5., 20.–21. 6.

■ Schulhoffova (u č.p.794)
4.–5. 4., 16.–17. 5., 13.–14. 6.

■ Stachova
25.–26. 4., 27.–28. 6.

■ Štichova
11.–12. 4., 9.–10. 5., 23.–24. 5., 
13.–14. 6., 27.–28. 6.

■ Valentova 
(parkoviště proti čp. 1737)

25.–26. 4., 23.–24. 5., 20.–21. 6.

■ ŽŽeennííšškkoovvaa  xx  KKvvěětt..  VVííttěězzssttvvíí
25.–26. 4., 30.–31. 5., 27.–28. 6.

Jižní Město II + starý Chodov
■ Dědinova x Filipova
10.–11. 4., 9.–10. 5., 12.–13. 6.

■ Gregorova x Hrudičkova
10.–11. 4., 9.–10. 5., 12.–13. 6.

■ Hráského x Šustova
3.–4. 4., 2.–3. 5., 5.–6. 6.

■ Hrdličkova x Blatenská
18.–19. 4., 2.–3. 5., 15.–16. 5., 
5.–6. 6., 19.–20. 6.

■ K Dubu
3.–4. 4., 2.–3. 5., 15.–16. 5., 
5.–6. 6., 19.–20. 6.

■ Krejnická za OC Chrpa (chodník)
10.–11. 4., 9.–10. 5., 12.–13. 6.

■ Láskova x Malenická
3.–4. 4., 2.–3. 5., 5.–6. 6.

■ Lažanského
3.–4. 4., 2.–3. 5., 15.–16. 5., 
5.–6. 6., 19.–20. 6.

■ Nechvílova 1826–29
3.–4. 4., 2.–3. 5., 5.–6. 6.

■ Petýrkova 1953
10.–11. 4., 9.–10. 5., 12.–13. 6.

■ Pod Vodojemem
3.–4. 4., 2.–3. 5., 15.–16. 5., 
5.–6. 6., 19.–20. 6.

■ U Nové dálnice
18.–19. 4., 19.–20. 6.

■ Vojtíškova za OC Meinl (chodník)
3.–4. 4., 2.–3. 5., 5.–6. 6.

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

Petr Doubravský, OŽP ÚMČ
Foto: autor

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
pro 2. čtvrtletí 2006

Paní Jindra, občanka Jižního Města,
nám do redakce poslala dopis

s prosbou o uveřejnění. Chce jím podě-
kovat. Protože neví komu, volí tuto
cestu.

Dne 7. února 2006 okolo třetí hodi-
ny odpoledne se u prodejny Penny udě-
lalo jejímu manželovi nevolno. V této

nelehké situaci se ho ujal neznámý pán,
neprodleně zavolal sanitku a poté
i paní Jindru domů, aby ji informoval,
co je s jejím mužem a kam ho odváže-
jí. Poskytl tím manželovi paní Jindry i jí
samé neocenitelnou službu a prokázal
zájem o druhého člověka, jaký se
v dnešní době moc často nevídá. Touto

cestou mu tedy paní Jindra i její muž
vřele děkují a doufají, že se jim nyní
ozve a navštíví je, aby mu mohli podě-
kovat osobně. Pokud neznámý pán,
který tak obětavě pomohl jinému člo-
věku v nesnázích, čte tyto řádky, ať
nám zavolá do redakce, rádi mu zpro-
středkujeme kontakt na paní Jindru
a jejího manžela.

Jana Jelínková

DĚKUJEME NEZNÁMÉMU… Ozve se? 
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Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení roz-
počtu
Platové zařazení: 10. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění:

– fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
– občan České republiky nebo cizí státní

občan s trvalým pobytem v České republi-
ce, který ovládá český jazyk,

– způsobilost k právním úkonům,
– bezúhonnost,

na funkci vedoucího úředníka splnění dal-
ších předpokladů podle § 2 a 4 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funk-
cí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské federativní republiky, České
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné pro-
hlášení, které bude vždy přílohou oznámení
o vyhlášení výběrového řízení; předpoklady
podle tohoto ustanovení neprokazují osoby 
narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské vzdělání – bakalářský nebo

magisterský studijní program (ekonomický
směr vítán);

požadované znalosti
– zkušenosti v oblasti tvorby rozpočtu a eko-

nomických analýz;
– znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpo-

čtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění;

– dobrá orientace v zákonech a dalších před-
pisech, jejich praktická aplikace v rámci
příslušné problematiky;

další dovednosti, schopnosti
– znalost práce na PC (Word, Excel, Outlo-

ok, Internet);
– výhodou znalost SW Gordick;
– vítána praxe v samosprávě či státní správě;
– praxe v řízení pracovního kolektivu výho-

dou;
– komunikační a organizační schopnosti;
– schopnost analytického a koncepčního

myšlení;
– flexibilita;
– znalost jednoho světového jazyka vítána.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-

správných celků a o změně některých zákonů,
v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského prů-
kazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana), datum a podpis. 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků a o změně některých zákonů,
v platném znění, nutno připojit strukturovaný
profesní životopis, ve kterém budou uvedeny
údaje o dosavadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností, výpis z evidence rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydá-
vá, doloží se bezúhonnost čestným prohláše-
ním), ověřenou kopii lustračního osvědčení
(event. kopii žádosti o vydání tohoto osvědče-
ní) a čestné prohlášení a ověřenou kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno
zaslat nejpozději do 30. 4. 2006 na adresu:
ÚMČ Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice
vedoucí oddělení rozpočtu v ekonomickém odboru“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrových ř
Městská část Praha 11 – Úřad městské části Praha 11 – zastoupená tajemnicí 
ÚMČ Praha 11 vyhlašuje dne 8. 3. 2005 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ROZPOČTU V EKONOMICKÉM ODBORU

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný
referent
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neur-
čitou.
Zejména se jedná o zajišťování činností
v oblasti rozvoje městské části Praha 11 a její
regenerace – koordinace jednotlivých staveb-
ních záměrů v území, posuzování projektů
z hledisek urbanistických a architektonických
v souladu s koncepcí rozvoje MČ Praha 11.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění:

– fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
– občan České republiky nebo cizí státní

občan s trvalým pobytem v České republi-
ce, který ovládá český jazyk;

– způsobilost k právním úkonům;
– bezúhonnost.

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské – magisterský studijní pro-

gram (fakulta stavební nebo fakulta archi-
tektury);

požadované znalosti
– znalost práce na PC;
– znalost AJ výhodou;
další dovednosti, schopnosti
– komunikační schopnosti (včetně dobré

vyjadřovací schopnosti v písemném i mlu-
veném projevu);

– psychická odolnost;
– vítána praxe v oblasti územního plánování

a rozvoje měst, posuzování projektů.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 záko-
na č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění,  jsou: jméno, pří-
jmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povo-

lení k pobytu, jde-li o cizího státního obča-
na), datum a podpis. 

K přihlášce je  podle § 7 odst. 5 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění, nutno připojit
strukturovaný profesní životopis, ve kterém
budou uvedeny údaje o dosavadních zaměst-
náních  a o odborných znalostech a doved-
nostech týkajících se správních činností,
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce (u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením) a ověře-
nou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno
zaslat nejpozději do 10. 4. 2006 na adresu:

ÚMČ Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

obálku označit slovy: „Výběrové řízení –
pozice referent  do odboru územního rozvoje“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Městská část Praha 11 – Úřad městské části Praha 11 – zastoupená tajemnicí 
ÚMČ Praha 11 vyhlašuje dne 10. 3. 2005 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

REFERENTA DO ODBORU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Finanční úřad pro Prahu-Jižní Město 
se sídlem Petrohradská 6, Praha 10

přijme pracovníky do kontrolního oddělení 
– referátu daně z příjmů právnických osob 

a referátu daně z přidané hodnoty.
Ukončené středoškolské vzdělání 

a dobrá znalost účetnictví podmínkou. 
Kontakt: sl. Troníčková 267 273 014

Centrum sociálních služeb 
Praha-Jižní Město

přijme vyučenou kuchařku s praxí

nástup od 1. 7. do 31. 8. 2006 
do SOZ v Janouchově ul. 670, Praha 11.

Pracovní doba: dlouhý a krátký týden. 
Informace na tel.: 272 916 454 paní Blažejovská.
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h řízení
MČ Praha 11 – ÚMČ Praha 11 – zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 8. 3. 2005 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT ÚDRŽBY 
VEŘEJNÉ ZELENĚ V ODBORU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent údržby veřejné zeleně
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků a o změně některých záko-
nů, v platném znění :
– fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
– občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem

v České republice, který ovládá český jazyk;
– způsobilost k právním úkonům;
– bezúhonnost.

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání – bakalářský

studijní program (nejlépe absolventi zahradnického oboru se zamě-
řením na sadovnictví, zejména pak na údržbu veřejné zeleně);

požadované znalosti
– vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti ochrany

životního prostředí;
– pracovní místo je vhodné i pro letošní absolventy ve výše uvede-

ném stupni vzdělání a uvedené oborové specializaci;
další dovednosti, schopnosti
– znalost práce na PC;
– velmi dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací

schopnosti v písemném i mluveném projevu);
– spolehlivost, pečlivost, samostatnost, přesnost;
– psychická odolnost;
– dobrá fyzická zdatnost pro práci v terénu.

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v plat-
ném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém
budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis
z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domov-
ským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do
30. 4. 2006 na adresu:
ÚMČ Praha 11, personální odbor, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice samostatný odborný
referent údržby veřejné zeleně v odboru životního prostředí“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.

Hostivařský lesopark je místem procházek, her a spor-
tovních aktivit hlavně obyvatel Jižního Města. Je

báječné, že tento rozsáhlý areál s přehradou na potoce
Botiči leží hned na severovýchodní hranici našeho sídliš-
tě. Jižní část lesoparku nad pravým břehem hostivařské
přehrady a nad přehradní hrází, dnes nazývaná Šance –
Kozinec, má dlouhou a zajímavou historii. Je to archeolo-
gická památka první kategorie. 

Od přehrady se sem dostaneme prudším stoupáním
s převýšením asi 40 m nad hladinou potoka. Toto příhod-
né místo, obdélníkovou ostrožnu s plochou asi 5,3 ha,
obtékanou ze tří stran Botičem, si vybral k vybudování
svého sídliště již lid bylanské kultury ve starší době želez-
né – halštatské, tedy asi 600 let před naším letopočtem.
Bylo opevněno hradbami z kamene a hlíny a trámovou
konstrukcí. Obvodovou kamennou hradbu zřejmě dopl-
ňoval dřevěný ochoz. Později, v době expanze keltských
kmenů, bylo sídliště zničeno požárem, spálené hradby
byly z většiny rozbořeny. Zde bylo nalezeno množství pře-
pálených kamenů. Archeologické nálezy však svědčí nejen
o osídlení z doby halštatské, nýbrž také o osídlení  pozděj-
ším, z raného středověku, z doby hradištní, asi z 8. stole-
tí. V 6. století nastupuje – po Keltech a Germánech – třetí
velká vlna kolonizace našeho území. Z oblastí východní
Evropy, z území východně od řeky Visly a Zakarpatí, sem
přicházejí statní, modroocí a světlovlasí Slované. Vzhle-
dem se příliš nelišili od Keltů a Germánů, ale byli to pře-
vážně zemědělci a řemeslníci, kteří hledali pro svá sídliště
nová místa. Při stavbě svého hradiště využili výhodné
polohy a zbytků původního opevnění. Archeologické
nálezy nejen z hradiště samého, ale i z obou břehů poto-
ka, hlavně zlomky keramiky, se vyskytují ve svrchních
vrstvách.  Přestože valy byly pozdější zemědělskou činnos-
tí poničeny, jsou dosud patrny zejména z východní strany,
a zbytky opevnění jsou také dosud zřetelné nad svahy spa-
dajícími do údolí Botiče.

Eva Štampachová, foto: autorka

Jihoměstská příroda

HOSTIVAŘSKÝ
LESOPARK 1.
Hradiště Šance – Kozinec

Centrum sociálních služeb
Praha-Jižní Město

poskytne k pronajmutí nebytové prostory 
o rozloze cca 55 m2, v objektu V Benátkách 1750,

Praha 4 Chodov. K dispozici kuchyňka. 
V hodné k pořádání přednášek, školení a kulturních akcí. 

Možno i jednorázově.
Informace na tel.: 724 603 301
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Po dlouhé zimě se těšíme na blížící se
jaro. Letošní bohatá sněhová nadíl-

ka znemožňovala vlastníkům a správ-
cům veřejných prostranství průběžně
uklízet svěřené plochy. Sníh tak zakrý-
val nepořádek, který se během dlouhé
zimy nashromáždil. Zejména drobné
odpady zachycené ve spadaném listí
v keřových skupinách, společně se
zmrzlým trávníkem poznamenaným
psími exkrementy působily dlouhou
dobu depresivně. Jakmile roztál sníh,
pracovníci odboru životního prostředí
upozorňovali vlastníky pozemků na
nutnost úklidu zanedbaných ploch.
Odpadky však opakovaně zapadly
novým sněhem dříve, než byla zjednána
náprava, a po oblevě byla situace o to
horší.

Nicméně i letošní zima již končí
a odbor životního prostředí, který pro-
střednictvím dodavatelských firem udr-
žuje 22,5 % ploch z celkové rozlohy
Jižního Města, již v únoru a opakovaně
v březnu vyzval své dodavatele, aby
věnovali zvýšenou pozornost úklidu svě-
řeného území. Jistě jste sami zazname-
nali, že mnohá místa jsou důsledně
čištěna. „Velký jarní“ úklid ploch svěře-
ných do péče OŽP nastane s ohledem na
povětrnostní podmínky v březnu.
Dokončen bude nejpozději do poloviny
dubna. Při kontrolách zaměstnanci OŽP
především zjišťují, zda nebyla porušena
následující ustanovení a povinnosti:
■ ustanovení § 29 zákona č. 131/2000
Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších
předpisů, dle kterého mají právnické či
fyzické osoby povinnost udržovat čisto-
tu a pořádek na pozemku, který užívají,
■ povinností stanovených obecně
závaznou vyhláškou č. 21/2005 Sb.
HMP, o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, dle které má vlastník objektu
povinnost zajistit u svozové firmy dosta-
tečný objem sběrných nádob a udržovat
čistotu na stálém stanovišti sběrných
nádob a v jejich nejbližším okolí (2 m
všemi směry od sběrných nádob),

■ ustanovení obecně závazné vyhlášky
č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších před-
pisů.

Na území naší městské části je
mnoho tzv. povinných osob, tj. osob
fyzických a právnických, které mají
povinnost plnit ustanovení obecně
závazné vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP,
o čistotě na území hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů. Jsou to především
Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
a. s., dále pak vlastníci a nájemci nemo-
vitostí a fyzické osoby, kterým byl v res-
titucích navrácen jejích majetek aj.

Velkým zdrojem znečištění jsou sta-
noviště separovaného komunálního
odpadu, jichž je na území JM celkem
204. V jejich okolí obyvatelé trvale
odkládají odpad, který do nádob nepat-
ří. Daný prostor 2 až 3x týdně uklízí svo-
zová firma Pražské služby, a. s., a to na
základě smlouvy mezi ní a odborem
infrastruktury města MHMP. Zaměst-
nanci OŽP společně se svozovou fir-
mou pravidelně (v rozmezí 2 až 3 týdnů,
v případě potřeby i častěji) objíždějí sta-
noviště tříděného komunálního odpadu
s cílem přimět svozovou firmu k větší
aktivitě v úklidu separačních míst a zji-
stit rozsah znečištění stanovišť jiným

odpadem. V případě opakovaného
výskytu většího množství separovaného
odpadu na jednotlivých stanovištích
jsou získávány podklady pro jednání
s OIM MHMP o dalším rozšíření sepa-
račních hnízd či zvýšení četnosti svozů
separovaného odpadu.

Mezi nejčastější příčiny nepořádku
patří předzahrádky u bytových objektů,
zejména ty, k jejichž pozemkům nejsou
dořešeny majetkoprávní vztahy a které
jsou zapsány v katastru nemovitostí ve
prospěch státu nebo organizace IROP,
zřízené hl. m. Prahou. I zde se ale již
podařilo pražský magistrát přesvědčit,
aby o tyto pozemky pečoval. Problé-
mem je také nepořádek v kontejnero-
vých stáních a v jejich nejbližším okolí.
Dle ustanovení § 6 obecně závazné
vyhlášky č. 21/2005 Sb., o odpadech,
má povinnost uklízet kontejnerové stání
vlastník objektu, který tam má umístěné
nádoby na směsný komunální odpad.
Odbor vyzývá vlastníky bytových domů
k plnění povinností při pravidelném
úklidu stanovišť.

K zlepšení čistoty Jižního Města při-
spělo i březnové jednání v odboru infra-
struktury města MHMP, jehož se
účastnila také paní starostka naší měst-
ské části Marta Šorfová a zástupci orga-
nizací odpovědných za čistotu veřejných
prostranství – TSK hl. m. Prahy a DP 
hl. m. Prahy, a. s. Cílem jednání bylo
upozornit odpovědné organizace na
nedostatečnou četnost úklidu ploch,
zejména komunikační zeleně, chodníků,
zastávek, parkovišť a prostorů metra.

Vážení spoluobčané, čistota obce
závisí především na odpovědném pří-
stupu každého z nás. Čisté Jižní Město
není záležitostí jen povinných osob
a úklidových firem, byť by se snažily
sebevíce, ale především zodpovědné
chování nás, zdejších obyvatel.

Ing. Yvona Hájková,
vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ

Foto: autorka

ČISTOTA JM – záležitost nás všech

U srubu v Krčském lese se 22. dubna
2006 v 9.00 hodin sejdou účastní-

ci mezinárodní hry geocaching, aby
v rámci celosvětové akce Cache In
Trash Out les uklidili. Podobné akce se
budou  toho dne  konat i na jiných mís-
tech světa. 

Všechny účastníky hry, která v sobě
spojuje turistiku a okouzlení moderní-
mi technologiemi satelitní navigace,
spojuje vztah k přírodě. „Snad právě
proto přišli tvůrci hry s nápadem
vyhlásit mezinárodní den úklidu
odpadků z lokalit, které to nejvíce

potřebují,“ říká Petr Havránek, který
patří k organizátorům české akce.
V jeden den se tak sejdou místní sku-
piny účastníků této hry v různých čás-
tech světa a pomohou s úklidem
přírody tam, kde je toho nejvíce zapo-
třebí. V Čechách letos proběhne II.
ročník této akce, její celosvětová histo-
rie sahá ještě o několik let zpátky. Krč-
ský les vybrali organizátoři na
doporučení Lesů hl. m. Prahy. Tato
organizace také poskytne nezbytné
úklidové pomůcky a postará se
o odvoz nasbíraných odpadků. Podle

odhadů se letošní pražské akce zúčast-
ní na čtyřicet geocacherů. Organizáto-
ři doufají, že  k dobré věci se připojí
i obyvatelé Prahy 11, podobně jako
tomu loni bylo  v Prokopském údolí.

Více se o této akci můžete dozvědět
na internetových stránkách www.geo-
caching.cz pod heslem „2nd Prague
CITO event“. A pokud by vás zajímalo,
jak probíhal úklid v minulém roce,
můžete se podívat na tento odkaz:
h t t p : / / w w w. g e o c a c h i n g . c o m /
seek/cache_details.aspx?wp=GCMV3
2&Submit6=Find.

PŘÍZNIVCI HRY geocaching uklidí Krčský les
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Letos si připomínáme 47. výročí povstání tibetského lidu
proti čínské nadvládě, které začalo 10. března 1959 vel-

kou demonstrací v hlavním městě Lhase. Během mnoha sta-
letí se v Tibetu vytvářela zvláštní forma církevně-světské
vlády, v jejímž čele stál od 15. století dalajláma. V roce 1913
vyhlásil 13. dalajláma nezávislost Tibetu, avšak izolace země,
nezájem světa, problematika statutu a mezinárodního právní-
ho uznání způsobily, že nezávislý Tibet oficiálně nebyl na
mezinárodní úrovni akceptován. 

Vytvořením Čínské lidové republiky v roce 1949 se situa-
ce zkomplikovala. Nacionalistické a po světovládě toužící
vedení s Mao Ce-tungem v čele chtělo obnovit moc na býva-
lém území říše Čchingů (zahrnujícím mj. Tibet a Mongolsko).
Nejvíce si však čínští komunističtí vůdci uvědomovali strate-
gickou důležitost polohy Tibetu v srdci Asie. V říjnu 1950 čín-
ská armáda překročila hranice Tibetu s cílem „osvobodit
tibetský lid z feudálního útlaku“. Slabá tibetská armáda byla
brzy poražena a Tibetu byla vnucena „Sedmnáctibodová
smlouva o mírovém osvobození Tibetu“. Zemi sice zaručova-
la širokou autonomii v rámci ČLR, respektování tradic a svo-
bodu vyznání, ale jen formálně, neboť čínská vláda ji trvale
a systematicky porušovala. Situace v zemi se od počátku čín-
ské přítomnosti zhoršovala – čínské vojenské posádky byly
posilovány a stále více vyzbrojovány. Čínské „reformy“ zna-
menaly ničení klášterů, omezování pravomocí tibetských
úřadů, „osvobození“ přineslo zákazy náboženských oslav
a hrubé zásahy do záležitostí tibetské vlády, která neustále,
avšak marně, protestovala u čínských úřadů. Situace vyvolá-
vala nespokojenost Tibeťanů. Čím dál tím naléhavěji si uvě-
domovali, že jejich autonomie, národní identita, víra, tradice,
zvyky, kultura, umění, jazyk a způsob života jsou ohroženy.
V roce 1956 propukly ve východním Tibetu otevřené boje.
O tři roky později se povstání rozšířilo po celém Tibetu
a vyvrcholilo povstáním, které začalo demonstrací ve Lhase
10. března 1959. Povstání bylo krvavě potlačeno a znamena-

lo naprostý konec tibetské
nezávislosti. 14. dalajláma
uprchl ze země a s ním
desítky tisíc Tibeťanů. 

Vstup čínských komu-
nistických sil do Tibetu
znamenal počátek tažení
proti nezávislému a míru-
milovnému lidu, tažení,
které s nezmenšenou silou
pokračuje dodnes. Pod hes-
lem osvobození byli napa-
deni obyvatelé Tibetu a celý
styl jejich života. Násled-
kem toho 1,2 milionu
z nich zemřelo. Tibeťané
jsou ponižováni, tisíce jich
jsou pro své přesvědčení
vězněny (mnozí byli popra-
veni), nemají přístup k řád-
nému vzdělání a zdravotní
péči, jsou nezaměstnáni,
nakládá se s nimi jako
s občany podřadné katego-
rie. Bylo zničeno několik
tisíc klášterů, zmizely
náboženské a kulturní
poklady, byl rozvrácen tra-
diční vzdělávací systém.

Množství stále přibývajících čínských usedlíků znásobuje už
tak početné stavy okupačních sil, Tibeťané se stali menšinou
ve své vlastní zemi. Životní prostředí v Tibetu je devastováno
bezohledným odlesňováním a těžbou surovin, území je vyu-
žíváno pro skládky jaderného a toxického odpadu a jako
jaderné střelnice. Situaci v blízké době ještě zhorší dokončo-
vaná železnice (Peking–) Golmud–Lhasa. I přes tragičnost
situace, v níž Tibeťané živoří, neustupuje současný 14. dalaj-
lama ze zásady nenásilí a jakýkoli ozbrojený boj odmítá.

Pavel Miškovský, profesor GJM, foto: autor

VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM VIP 
ZŠ Mikulova 
Výchova, inspirace, porozumění – to jsou

tři nosné pilíře vlastního školního vzdě-
lávacího programu, který bude realizován
od 1. 9. 2006 v prvních a šestých postupných
ročnících v Základní škole Mikulova. Pro-
tože již patnáctý rok vytváříme třídy s rozší-
řenou výukou matematiky, přírodovědných
předmětů a tělesné výchovy se zaměřením
na informatiku, výpočetní techniku, mana-
gement, fotografickou a digitální video-
techniku, chceme veřejnost informovat
o změnách, které v příštím školním roce
nastanou.

V prvních třídách k výrazným změnám
nedochází, protože již čtvrtým rokem je
v I. postupném ročníku vyučován anglický
jazyk, navíc do vzdělávacího programu
přibude hodina výuky počítačů. V šestých
ročnících dochází k změnám výraznějším.
Děti z pátých tříd si s pomocí rodičů zvolí
zařazení do tříd s jistou specializací.
Základem pro všechny třídy jsou vyučova-
cí programy se všemi povinnými vzděláva-
cími obory s celkovým počtem 29 hodin
týdně. Ve všech třídách bude vyučován
druhý západní jazyk (francouzština nebo
němčina).

V příštím školním roce 
bude realizována tato nabídka: 

Šestá třída s rozšířenou výukou matema-
tiky a přírodovědných předmětů (6.M) –  4
hod. matematiky (1 hod. dělená), 1 hod.
seminář z matematiky, 1 hod. informační
a komunikační technologie, 1 hod. francouz-
ština. (Dělené hodiny slouží k činnostnímu
učení, laboratorním pracím a k dalšímu pro-
cvičování učiva. Do této výběrové třídy lze
zařadit děti na základě žádosti–formuláře;
další informace jsou na našich webových
stránkách www.zsmikulova.cz.) 

Šestá třída zaměřená na výuku jazyků
(6.J) – 3 hod. anglický jazyk (1 hod. děle-
ná), 2 hod. druhý cizí jazyk (1 hod. dělená),
1 hod. informační a komunikační techno-
logie s využitím klávesnice v cizím jazyce. 

Šestá třída zaměřená na dramatickou
a mediální výchovu (6.D) – 4 hod. český
jazyk (1 hod. dělená), 1 hod. literárně dra-
matická výchova, 1 hod. informační
a komunikační technologie se zaměřením
na média, videotechniku (střih programů),
žurnalistiku a herectví. 

Zdůrazňujeme, že nový školní vzdělá-
vací program s názvem Školní vzdělávací
program VIP není program pro děti rodi-
čovských celebrit, je to naopak program
generující úspěšné studenty s takovým
rozumovým vybavením, které pomůže
každému absolventu ZŠ Mikulova uspět
v praxi. Ředitelství ZŠ Mikulova

VLAJKA pro Tibet

V roce 1996 poprvé protesto-
valy některé české radnice
proti okupaci Tibetu vyvěše-
ním tibetské vlajky. V násle-
dujících letech se přidávala
další města. Gymnasium Jižní
Město se k této akci pravidel-
ně připojuje a 10. března
2006 opět zavlála na školní
budově tibetská vlajka.

Internátní Mateřská škola,
Stachova 518, Jižní Město 

nabízí rodičům péči 
o děti i přes noc. 

Přijmeme vaše dítě k denní-
mu i nočnímu provozu.
Nastane-li vám situace, 

že nemáte nikoho na hlídání,
vaše dítě může přespat v naší

Mateřské škole, kde o něj
bude dobře postaráno. 

Informace na tel.: 272 916 816,
msstachova@mybox.cz,

info@msstachova.cz nebo na
www.msstachova.cz 

Výstava na radnici
Radosti v životě Jižního Města 
(výstava fotografií z III. ročníku

fotosoutěže pořádané 
KC Zahrada)

4. 4.–27. 4. 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 – OŠK
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XI. REPREZENTAČNÍ PLES
obyvatel Jižního Města
Dne 18. 2. 2006 se konal již XI. Reprezentační ples

obyvatel Jižního Města, a to pod záštitou starostky
naší městské části paní Marty Šorfové. Úroveň a společen-
ská prestiž těchto plesů se rok od roku zvyšovaly, a tak je
dnes Reprezentační ples obyvatel Jižního Města bezespo-
ru nejvýznamnější událostí zdejší společenské sezony.
Mezi hosty pravidelně bývají zástupci firem sídlících
nejen na Jižním Městě, ale i jinde.

Kulturní program plesu byl jako vždy velmi bohatý.
Rovněž ceny v tombole byly hodnotné. To vše i díky spon-
zorům, kteří se na XI. Reprezentačním plesu obyvatel Již-
ního Města podíleli: T-Mobile Czech Republic a. s.,
Centrum Praha Jih – Chodov, s. r. o., A.M.O.S. – Otava, 
a. s., Vltavín holding, s. r. o., Centra, a. s., Konstruktis, 
a. s., Squash Point, TOP HOTEL Praha, s. r. o., Siréna,
spol. s r. o., Multikino Galaxie, Tommi – holding, spol. 
s r. o., Daimler Chrysler Automotive Bohemia, s. r. o.,
Horst, s. r. o., Květinářství Nábělková, Fitness Blatský,
Pražská teplárenská, Miloš Křeček KK, B–Braun, Kosme-
tický salon Marie a Studio Linie. Všechny tyto firmy se
zasloužily o úspěch plesu a my jim za to upřímně děku-
jeme. Ludmila Řeháková, foto: Ronald Hilmar

Vážení přátelé Chodovské tvrze, dovolu-
ji si vás pozvat na již druhou výstavu

multimediálního umělce pana Františka
Ringa Čecha. Myslím, že Ringa nemusím
naší veřejnosti nijak zvlášť představovat.
Původně bubeník jazzové skupiny Story-
wille jazz a spoluzakladatel skupiny Olym-
pik, po ukončení studia na pražské
konzervatoři odchází do Černého divadla
Jiřího Srnce a rok s ním působí v hotelu
Tropicana v Las Vegas jako herec. Po
návratu se stává šéfem orchestru divadla
Semafor. Dominantním prvkem jeho
hudební kariéry je založení vlastní kapely
Shut Up a spolupráce se zpěváky Viktorem
Sodomou a nezapomenutelným Jiřím
Schellingerem. Maluje od roku 1973 a za tu
dobu vystavoval v ČR více než padesátkrát.
Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách
a galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Mosk-

vě, Vídni, Torontu, Lyonu, Madridu
a Tokiu. K majitelům jeho obrazů patří
Roberto Enrico, Martina Navrátilová, Vác-
lav Havel, Shirley Templová-Blacková,
Annie Girardotová, Franco Nero, Arnold
Schwarzenegger a vnučka generalissima
Franka. Ringo žije v podstatě několik umě-
leckých životů najednou, takže není možné
všechny informace o něm vtěsnat do toho-
to článku. První výstavu na Chodovské
tvrzi měl již v roce 2004, a to společně s Ivo
Pešákem. V letošním roce jsme se rozhod-
li tuto osobnost představit ve Velké galerii
Chodovské tvrze sólově. Mistr slibuje zbru-
su nová díla, takže se máme na co těšit.
Nenechte si tedy ujít největší pražskou
výstavu F. R. Čecha v letošním roce. Potr-
vá od 20. dubna do 14. května.

Akad. sochař Milan Martiník,
kurátor galerie

R. E. M. revival v KD Opatov
Zveme všechny milovníky skvělé muziky na koncert kapely

R.E.M. revival GB/CZ, který se uskuteční 6. dubna 2006 ve
20.00 hod. v Kulturním domě Opatov. Skupinu založili v roce
2002 dva přátelé, v Praze žijící Angličané Ian „Woody“ Wood
a Peter Smith, na základech své předchozí skupiny Tramsleepers.
Společně s českými muzikanty postavili soubor, který si na kon-
certech v Čechách i zahraničí postupně vybudoval repertoár
a pódiovou show, zvukem a náladou připomínající skupinu
R.E.M. Britskou část kapely dnes představuje „Woody“ Wood,
který se svou oholenou hlavou vypadá jako skutečný Michael
Stipe. Domácí část tvoří Pavel Skala, bubeník, který hrál s Ivanem
Hlasem, Annou K., Vladimírem Mišíkem nebo Petrem Kalandrou,
jeho přítel Petr Pištora, divoký muž za klávesami, známý ze sku-
pin Švihladlo a Nahlas, Vašek Vávra, mladý, talentovaný baskyta-
rista, žák Vladimíra „GUMY“ Kulhánka, současně člen kapely
Heyday, a kytaristé Petr „Děda“ Mráz z kapel Vítkovo kvarteto
a Veteráni studené války a mladý novinář Petr Štika, který spolu-
pracoval s Ex-Šantí a S’N’C. Třicet osm písní jejich programu
reprezentuje skutečně BEST OF repertoáru americké skupiny.
Každé vystoupení graduje od lyrických balad (klavír a housle
v Night swimming, Daysleeper) až po tvrdý kytarový zvuk (Wha-
t’s the frequency Kenneth?, Star 69). Ludmila Řeháková

RINGOVA Chodovská tvrz

ZAHRADA PÍSNÍ – 1. ročník přehlídky
dětských pěveckých sborů ČR
Po úspěšném 1. ročníku festivalu pěveckých sborů, který se

uskutečnil v Zahradě 28. října 2005, nyní přichází Kulturní
centrum Zahrada ve spolupráci s dětským sborem SVÍTÁNÍ se
soutěžní přehlídkou dětských pěveckých sborů. Přihlásilo se
přes třicet sborů z celé České republiky. Přijedou sbory až
z Valašského Miziříčí či z Hranic na Moravě. Rozsah soutěže,
původně plánovaný jen na sobotu 22. dubna, jsme proto rozší-
řili i na neděli 23. dubna. Seznam všech soutěžících sborů
a časový rozpis přehlídky bude k dispozici i na našich stránkách
www.kczahrada.cz. V průběhu těchto dvou dnů bude  Zahrada
hostit na tisíc účastníků přehlídky. Firma Hany Hlaváčkové
a Music Books Media-Ladislav Pelc návštěvníkům Zahrady
nabídnou výtvarné potřeby a knihy, čímž přispějí na malé občer-
stvení pro soutěžící. Velký zájem ze strany pěveckých sborů nás
velice těší. Doufáme, že o tom dubnovém víkendu přiláká také
řadu diváků a posluchačů.

Erik Bezdíček
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Jak se tu bydlí?
Volný terén, v roce 1968 nově začle-

něný do hranic hlavního města,
lákal k zástavbě již předtím. První kolo
veřejné soutěže na jeho urbanistické
a architektonické řešení proběhlo
v roce 1966. Vítězný návrh J. Krásného,
V. Musila, K. Ondrouška a V. Skokana
(2. cena) předpokládal celek se znač-
nou mírou samostatnosti vůči Praze.
Následovalo ještě mnoho koncepcí, kři-
žujících se zájmů a záměrů. Podrobný
územní plán Jižního Města, který zpra-
coval autorský kolektiv pod vedením 
J. Krásného, J. Lasovského a M. Řihoš-
ka, byl schválen koncem roku 1968.
Rozčlenění prostoru pomohl určit
terénní reliéf, stávající osídlení, těleso
vznikající dálnice a lesopark, založený
nad Hostivařskou vodní nádrží. Podle
původních záměrů měla dálnice oddě-
lovat východní obytný obvod od západ-
ní průmyslové oblasti s pracovními
příležitostmi. Ještě západněji byly rezer-
vovány plochy pro vysokoškolský areál
a odborné školy. Na severu, v místech,
kde měl být kdysi založen nový pražský
centrální hřbitov, vymezil plán poze-
mek pro Výzkumný ústav zeměděl-
ských strojů, plochy pro uvažovanou
výstavbu fakultní nemocnice univerzity
a ústav důchodců. U Chodovce byl
požadavek na motel, rozlehlou opravnu

aut a hromadné garáže. U hostivařské
vodní nádrže mělo vzniknout rozsáhlé
rekreační vybavení.

Obytný obvod východně od dálnice,
nazývaný později Jižní Město I., měl
umožnit bydlení 64 000 osobám ve
třech velikých obytných celcích, pra-
covně označovaných jako „soubory“.
Hlavním architektem se stal J. Lasov-
ský, vedoucími projektanty čtvrtě Háje
A. Bořkovec a V. Ježek, Opatova J. Vla-
šánek a E. Kunová, Litochleb B. Kříž
a J. Hyliš, dostavby Chodova K. Prager
a uvažovaného centra J. Lasovský 
a J. Krč. V pozdější podrobné územní
dokumentaci bylo již navrženo cca
2000 bytových jednotek pro 73 400 až
80 000 obyvatel. Pro srovnání: 
k 31. prosinci 2005 žilo na katastru
Chodova 56 292 a Hájů 22 349 obyva-
tel s platným trvalým pobytem. 

Okolnosti způsobily, především snad
velikost vznikajícího celku, že se na
Jižní Město od počátku jeho výstavby
soustřeďovala značná pozornost. Nikdo
nespočítá, kolik už odeznělo pochval
i odsudků na bydlení a život v této části
Prahy, ať kvalifikovaných nebo povrch-
ních. Není nezajímavé vyslechnout si
aktuální ohlas. Pracovnice ministerstva
pro místní rozvoj (D. Grabmüllerová)
v článku J. Davida v Mladé Frontě Dnes
17. 12. minulého roku odpověděla na
dotaz jedné obyvatelky naší městské

části: „…Vy jste zmínila konkrétně Jižní
Město, tam je i místní samospráva rela-
tivně aktivní. Pokud vím, viděla jsem
řadu zajímavých projektů na zkrášlení
této části Prahy,  i do domů se investu-
je. A vzhledem k výhodné poloze Jižní-
ho Města, ať už jde o snadnou
dostupnost do centra metrem, nebo
o nové investice a obchodní centra,
osobně nemám obavu, že by se z Jižní-
ho Města stala špatná adresa.“ Uvidíme,
co prozradí letošní výběrový průzkum
Českého statistického úřadu, zaměřený
na životní podmínky domácností
v České republice, do kterého byly vyti-
povány i byty v městské části Praha 11.

(Pokračování.)
Jiří Bartoň, foto: autor

DO ČTVRTÉHO DESETILETÍ (3)

Charakteristický re-
nesanční motiv,

putti – děti, se kdysi šířil
Evropou od jihu, z Itálie.
Ve dvojicích bývaly takové děti zpodobovány na obrazech,
ale i jako reliéfy nebo sgrafita. Méně často z nich vznika-
ly celé pásy. Znovu přišel motiv do obliby v době napodo-
bování historických slohů v 19. století. Hravé děti najdeme
ve starší chodovské zástavbě v Hejplíkově ulici, která
vybočuje z ulice Ke Stáčírně nedaleko za Litochlebským
náměstím. Sgrafito vzniklo mezi světovými válkami na
tehdejší novostavbě domku. Vzor už nebyl renesanční, ale
odpovídá výtvarným názorům na konci 19. a začátku 
20. století. Skupina na fotografii představuje po technické
stránce docela solidní sgrafito v trojkombinaci tmavohně-
dá až černá, dále bílá a světlý okr či pomerančová. Zna-
mená to, že prvně byla na zeď položena tmavá vrstva
omítky. Až dobře vyschla, přišla na ni vrstva bělavé omít-
ky a ještě do mokré autor vyškrabával obraz. Figury
a pozadí nechával světlé a kresbu tvořil tmavý podklad.
Světlý okr zřejmě není další vrstvou omítky, ale byl doma-
lován. Podle sdělení náležel domek pracovníku tiskárny
a sgrafito provedl jeho nejmenovaný spolupracovník, zřej-
mě dobrý tiskařský grafik. V oné „předpočítačové“ době
se celá řada ilustrací pro periodika zpracovávala nejrůz-
nějšími grafickými technikami a tiskárny proto hostily
skutečné odborníky. Škoda, že je sgrafitový pás už znač-
ně narušený.

Jiří Bartoň, foto: autor

VHLEDY do Prahy 11
Výhled z vyvýšené polohy od dvora v Křeslicích ukazuje Jižní

Město jako dramatičtější stavební útvar. Za zády máme
zbytky objektu, který se koncem 15. století dočasně chlubil
označením tvrz. Před námi mimo výřez fotografie klesá skalna-
tá stráň, pohledově docela zajímavě upravená. Kdysi to byl
obecní lom uprostřed vsi, mezi Horními a Dolními Křeslicemi.
Fotografie zachycuje větší díl dolní části obce. V terénní prohlu-
bině ve vzdálenějším výhledu zůstává trochu skryta poměrně
rozlehlá retenční nádrž. Na mapách už konečně nese název
Šáteček či Šátek, co před lety obdržela na základě soutěže
SPHV. Za ní vidíme cíp Milíčovského lesa a pak již následuje
panorama poměrně členité zástavby Prahy 11. Předjarní foto-
grafie ale není z tohoto roku, a proto umožňuje jednorázovou
soutěž pro ty, co vnímají nejenom Prahu 11, ale i její okolí: Co
se v mezičase změnilo ve výřezu objektivu fotoaparátu a jak se
vám to líbí? Chcete-li, napište nám o tom do redakce. V kaž-
dém případě máte alespoň námět na vycházku.

Jiří Bartoň, foto: autor

Marie Krofová (93 let) jedna 
z prvních obyvatelek 

HRAVÉ DĚTI
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Dětské talenty obvykle s léty zanika-
jí. Jsou ale výjimky, které potvrzují

pravidlo. Jednou takovou výjimkou je
právě Vladimír Dlouhý. Když se v roce
1970 objevil v roli chlapce Adama
(s tatínkem Karlem Hlušičkou a mamin-
kou Zdenou Hadrbolcovou ) v Kachy-
ňově lyrickém příběhu Už zase skáču
přes kaluže, bylo mu dvanáct let.
O deset let později absolvoval na praž-
ské konzervatoři a postupně byl anga-
žován v Divadle Na zábradlí, v Rokoku
a v Divadle na Vinohradech.

Ale vraťme se ještě k filmu. V chlapec-
kých rolích jsme Vladimíra Dlouhého
viděli i v dalších snímcích, např. Robin-
sonka (K. Kachyňa, 1974), Ostrov stříbr-

ných volavek (J. Jireš, 1976) nebo Šesta-
padesát neomluvených hodin (I. Nová-
ka, 1977). Od chlapců přes mladé muže
vede herecká cesta Vladimíra Dlouhého
až k mužům zralým, od Lásky z pasáže
(J. Soukup, 1984) k nejúspěšnějším
snímkům posledních let – Bumerang 
(H. Bočan, 1996, nominace na Českého
lva), Báječná léta pod psa (P. Nikolaev,
1997), Knoflíkáři (P. Zelenka, 1998),
Jedna ruka netleská (D. Ondříček, 2003).
Vladimír Dlouhý je častým hostem také
na televizní obrazovce. Připomeňme si
seriály Arabela (V. Vorlíček, 1979),
Dobrá voda (F. Filip, 1982).

V neděli 23. dubna 2006 v 18 hodin
se setkáme s Vladimírem Dlouhým

hned dvakrát: s dvanáctiletým chlapcem
na filmovém plátně a s dospělým
mužem na jevišti Kulturního centra
Zahrada. Těšíme se na vaši návštěvu.

Jaroslav Kratochvíl, foto: archiv

ANKETA Zahrady uzavřena
Na podzim 2005 byla Kulturním centrem Zahrada

vyhlášena rozsáhlá Anketa o ceny. Jejím cílem bylo
zjistit názory návštěvníků Zahrady na její činnost a služ-
by. Anketní lístky byly k dispozici v listopadovém Klíči,
přímo v Zahradě či k vyplnění na webových stránkách
Zahrady. Do uzávěrky 10. prosince 2005 přišlo celkem
přes šest desítek kompletně vyplněných lístků. 

Zahradu navštěvují muži i ženy všech věkových kate-
gorií – zasilateli většiny anketních lístků však byly přísluš-
nice něžného pohlaví. Jaký je tedy podle ankety
„statisticky průměrný divák“? Středoškolsky vzdělaná
žena ve věku 25 až 35 let z Prahy 11. Vedle pražských diva-
del ráda navštěvuje i Zahradu, a to alespoň jednou měsíč-
ně, s partnerem či bez doprovodu. K službám ani cenám
nemá výhrady, z pořadů ji nejvíce zajímají koncerty a diva-
delní představení. Aktuální program hledá na internetu, na
Zahradě si nejvíce cení příjemného prostředí, atmosféry
a bohaté programové nabídky.

Pro zaměstnance byly nejpodnětnější rubriky: tipy pro
dramaturgy, tip pro propagačního pracovníka a vzkazy
řediteli; např. nápady na pozvání Spejbla a Hurvínka,
Divadla Járy Cimrmana či Jaromíra Nohavici jistě neza-
padnou. Ale právě u těchto interpretů je problém – jme-
novaná divadla již mají v Praze své vlastní stálé scény
a představení, mimo ně takřka neuvádějí (Švestka Ladisla-
va Smoljaka a Zdeňka Svěráka v rámci přehlídky Zimní
divadelní Zahrada byla výjimkou). A Jaromír Nohavica?
Nohavica je jakási „Neapol“ všech českých hudebních
dramaturgů – koncertuje velmi omezeně, podle pevných
kritérií stanovených manažerem, a Zahrada je zatím pro
„Velkého Jarka“ příliš malá. Všechny připomínky jsou
v Zahradě předány na patřičná místa.

Z ankety bylo vylosováno celkem dvaadvacet účastníků,
kteří obdrží ceny v celkové hodnotě přes 10 000 Kč – repre-
zentativní knihy, volné vstupenky či dárkové koše. Seznam
výherců s dalšími informacemi naleznete také na www.kcza-
hrada.cz, nebo v recepci Zahrady. Dary věnovali: Hana Hla-
váčková, firma MBM Ladislav Pelc a Kulturní centrum
Zahrada. Všem přispěvatelům i sponzorům ankety děkuje-
me.  Nadále nám však dejte vědět, co se vám v Zahradě líbí
nebo nelíbí – pomůžete tak zkvalitňovat naše služby.

Tomáš Rulf

HOST V ZAHRADĚ
Květa Fialová, Pavel Půta
a Naďa Konvalinková
Milými hosty v dubnovém pokračování volného cyklu Host
v Zahradě bude trojice hostů – oblíbené herečky a známý
písničkář – ochotně přijala nejen naše pozvání, ale souhla-
sila i s návrhem vystoupit v tomto pořadu dvakrát. A tak se
budou moci s našimi hosty už v šestnáct hodin setkat napří-
klad senioři a všichni ostatní, kdo se z našich představení
neradi vracívají v nočních hodinách, a v obvyklých devate-
náct hodin pak ti, kdo přijít dříve prostě nemohou. 

Představovat obě dámy i jejich mužský protějšek je noše-
ním dříví do lesa, a tak alespoň ve stručnosti: 

Květa Fialová, divadelní, filmová a televizní herečka
s neopakovatelným osobním kouzlem. V desítkách rolí na
jevištích Městských divadel pražských, v rolích filmových
a televizních krásek a šarmantních žen, v polohách vážných
i komických, a také v pohádkách těšila a těší diváky bez roz-
dílu věku. Z filmů to byl např. Limonádový Joe (1964) nebo
Konec agenta W4C… (1967).

Naďa Konvalinková, divadelní, filmová a televizní hereč-
ka, začínala rolemi naivních dívek, později hrála půvabné
a milé mladé ženy, většinou komediálního zaměření. Také
ona vytvořila dlouhou řadu rolí v Městských divadlech praž-
ských a také ona svým uměním potěšila tisíce diváků, vel-
kých i malých. Z filmů uveďme např. Adéla ještě nevečeřela
(1977) nebo Honza málem králem (1976).

Pavel Půta, muzikant, písničkář, herec.V osmdesátých
letech dvorní textař skupiny Katapult (Někdy příště, Třináctá
komnata ). Hojně se ve své tvorbě zaměřuje na dětského divá-
ka, podle svých vlastních slov si dětí velice váží a má je rád.
Zhudebnil všechny básně kreslířky a básnířky Vítězslavy Klim-
tové, je jedním z protagonistů známého Divadélka U Panáků.
Jeho sympatický projev je zárukou příjemné zábavy. 

Shrnuto a podtrženo: Dobrá nálada se v Kulturním cent-
ru Zahrada podává v pondělí 10. dubna 2006 od 16.00 a od
19.00 hodin. Přijďte, nebudete zklamáni.

Jaroslav Kratochvíl

HOST S FILMEM, FILM S HOSTEM
Už zase skáču přes kaluže
a Vladimír Dlouhý
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Ve Sportcentru JONATHAN L.S. 
Na Sádce se 3. prosince 2005 

a 18. února 2006 konaly Celostátní teni-
sové turnaje dětí. Mezi dívkami a hochy
ročníků 1997–1998 obhajovala 
3. místo z prosincového turnaje nej-
mladší hráčka, sedmiletá Marie Bouz-
ková. Po dlouhých zápasech svůj
úspěch zopakovala i v únorovém celo-

státním turnaji a mezi staršími hráčka-
mi si vybojovala opět bronzovou meda-
ili. Žákyně 1.C třídy ZŠ Květnového
vítězství, Praha 4-Chodov uspěla také
v březnovém kole turnajů, které bylo
naplánováno na 25. března 2006. I ten-
tokrát pro ni platilo: do třetice všeho
dobrého… Květa Hájková

Foto: Marie Bouzková

CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL 
přijme nové členy
Hledáme chlapce a dívky ze 3.–4. tříd základní školy,

kteří rádi jezdí na kole, chodí do přírody i jinak spor-
tují. Jsme cykloturistický oddíl UFO, který na Jižním
Městě působí již déle než deset let. Neklademe si za cíl
vychovávat výkonnostní sportovce, spíše chceme dětem
zpříjemnit všední den rekreační jízdou na kole, případně
jinými sportovními činnostmi. K cyklistickým vyjížďkám
se scházíme pravidelně každé úterý v 16.30 hod. před
budovou Gymnasia Jižní Město, Tererova 2135, Praha 4.
Nejčastěji jezdíme (přibližně do 18.30 hod.) v lesoparku
a v okolí Milíčovského lesa, schůzku  si zpestříme i něja-
kou hrou. Děti se u nás naučí, jak se na kole správně cho-
vat i jak se o ně starat. Je nutné, aby každý měl horské kolo
(nebo alespoň kolo s přehazovačkou) a cyklistickou
helmu. Během školního roku pořádáme i víkendové výle-
ty, v létě pak stanový tábor s koly. Chcete-li se k nám při-
hlásit nebo jen získat bližší informace, navštivte začátek
některé z našich schůzek (nejlépe rovnou na kole) nebo
naše webové stránky www.oddil-ufo.wz.cz, případně
zavolejte na tel. 737 845 198 – oddíl Mladší UFOuni (Jaro-
slav Hejný).

Jaroslav Hejný

SOUTĚŽ Fit 2000 Speciál

Desátý  ročník soutěže Fit 2000 Speciál pro děti, mlá-
dež a hendikepované osoby organizuje občanské

sdružení Luhara a firma Concept TRB, s. r. o. Soutěž se
uskuteční dne  19. dubna 2006  (středa) v době od  9.00
do 14.00 hodin v sále Kulturního centra Zahrada, Male-
nická  ul. 1784, Praha 4-Jižní Město II. Soutěžit se bude
na trenažérech Concept 2 na trati dlouhé 500 metrů.
Závod se pojede na 10 trenažérech současně a pomocí
závodního systému bude  zobrazován pro závodníky
i pro diváky. Účastníci závodu budou rozděleni do kate-
gorií podle ročníků narození, chlapci a dívky zvlášť. Sou-
těžící, kteří v jednotlivých kategoriích obsadí první tři
místa, získají drobnou cenu a diplom. O zdravotní dozor
a bezbariérový přístup je postaráno. 

Na setkání s vámi se těší Radana Kinclová

CELOSTÁTNÍ
tenisové turnaje dětí

PŘEHLED AKCÍ pořádaných 
TJ JM Chodov na měsíc duben
TJ JM Chodov vás zve na fotbalová utkání domácího muž-

stva. Přijďte si zafandit a podpořit nás!

Přehled utkání TJ JM CHODOV na domacím hřišti
8. 4. sobota 16.30 TJ JM CHODOV x PROSEX
9. 4. neděle 16.30 TJ JM CHODOV "B" x SK NUSLE

14. 4. pátek 16.20 TJ JM CHODOV x TJ PRAGA
14. 4. pátek 17.30 TJ JM CHODOV x SOKOL DOLNÍ POČERNICE
15. 4. sobota 10.45 TJ JM CHODOV x SK SPARTA KRČ
22. 4. sobota 8.30 TJ JM CHODOV x ABC BRANÍK "B"
22. 4. sobota 17.00 TJ JM CHODOV x TJ SOKOL BÍLÁ HORA
23. 4. neděle 17.00 TJ JM CHODOV "B" x TJ SLOVAN KUNRATICE "B"
28. 4. pátek 16.20 TJ JM CHODOV x SK HORNÍ MĚCHOLUPY
28. 4. pátek 17.30 TJ JM CHODOV x AFK SLAVOJ PODOLÍ "B"
29. 4. sobota 8.30 TJ JM CHODOV x AFK UNION ŽIŽKOV
29. 4. sobota 10.45 TJ JM CHODOV x TJ ČECHIE DUBEČ
29. 4. sobota 17.00 TJ JM CHODOV x SK VIKTORIA ŽIŽKOV

Petr Hrabal

TJ JM Chodov pořádá nábor 
do svých mládežnických týmů!

Tělovýchovná jednota JM Chodov, oddíl florbalu, pořádá
nábor mladých florbalistů pro ročníky 1990 a mladší a florbalis-
tek pro ročníky 1988 a mladší do mládežnických týmů. Nábor se
uskuteční pod vedením našich trenérů v hale TJ JM Chodov
(Mírového hnutí 2137, Praha 4) ve středu 26. dubna 2006 od 18
hodin. Zájemcům stačí vzít s sebou sportovní oblečení a halovou
obuv. Více informací na telefonním čísle 723 141 637 nebo na e-
mailu sekretar@florbalchodov.cz. Podrobnosti o našem oddíle
najdete na www.florbalchodov.cz. Těšíme se na vaši účast.

Sportcentrum JONATHAN L.S.
K Dubu 9, Na Sádce, Praha 4-Chodov
LETNÍ SEZONA DUBEN–ZÁŘÍ 2006

Nábor dětí od 4–6 let do tenisové školky.
Nábor dětí  od 7–18 let do tenisové školy.

Kontakt: Mgr. Květa Hájková (736 503 868), 
Jan Beneš (602 255 602)

Termín náboru: 20. 3.–9. 4. 2006 každý den po tel. dohodě.
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OPĚT čarodějnice 
Na neděli 30. dubna 2006 již popáté chystáme tradiční

pálení čarodějnic, při němž se jako vždy setkají sousedé
a přátelé Chodova. Naše občanské  sdružení udržuje pradá-
vnou tradici, podle níž se v poslední dubnový den na kopcích
v okolí vesnic zapalovaly ohně. Původní význam této tradice
je ukryt v hloubi předkřesťanských časů, a dnes ji můžeme
chápat jako společnou oslavu jarního probuzení přírody.
I v Chodově byla tato tradice zachovávána odnepaměti.
Ohně se dříve pálily na nejvyšších místech katastru, na vrchu
Chodová, kde dnes stojí hotel Sandra. S výstavbou sídliště
přesouvala chodovská mládež místo svých ohňů podle toho,
jak postupovaly stavební práce, až se nakonec ustálilo na
západním konci ulice Ke Sv. Izidoru, kde se čarodějnice pálí
dodnes.  

U velkého ohně, který zapálíme okolo sedmnácté hodi-
ny, rádi přivítáme i vás. Pro dětské návštěvníky je připraveno
malé občerstvení a po celou dobu pro ně bude rovněž otev-
řen dětský koutek a víceúčelové hřiště občanského sdružení
Chodov. Těšíme se na setkání s vámi.

Jiří Štyler, předseda OS Chodov, foto: autor

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Roztyly – Jižní Město II 

Si dovoluje informovat všechny své
příznivce a pravidelné účastníky

pořádaných akcí o harmonogramu
činnosti pro rok 2006. Všechny uve-
dené akce, kromě bowlingových tur-
najů, se konají v areálu srubu Gizela
v Kunratickém lese. 

21. 1. bowling – 1. turnaj ze série
18. 2. bowling – 2. turnaj ze série
18. 3. bowling – 3. turnaj ze série
8. 3. velikonoční nohejbalový 

turnaj – tělocvična 
ZŠ Pošepného náměstí

15. 4. bowling – 4. turnaj ze série
29. 4. pálení čarodějnic
13. 5. bowling – 5. turnaj ze série
27. 5. jarní slavnosti Jižního Města II
10. 6. bowling – 6. turnaj ze série
17. 6. volejbalový turnaj
24. 6. vítání prázdnin
24. 6. turnaj v malé kopané 

o pohár Jižního Města II
1. 7. letní turnaj v ping-pongu

až 30. 9. – každou sobotu
2. 9. vítání školního roku

16. 9. bowling – 7. turnaj ze série
14. 10. bowling – 8. turnaj ze série
11. 11. bowling – 9. turnaj ze série
9. 12. bowling – závěrečný turnaj –

vyhlášení celkových výsledků
16. 12. vánoční nohejbalový turnaj -

tělocvična ZŠ Pošepného
náměstí

Ke všem akcím konaným v areálu
srubu Gizela je připravován bohatý
doprovodný program.

Více informací na informační tabuli
srubu Gizela nebo na telefonních
číslech 604 244 095, 777 313 791.

Luděk Zítka, předseda 
OS Roztyly – Jižní Město II

LETOS BUDOU
ROZDĚLENY
tři miliony korun 
Druhý ročník grantového řízení

z Fondu T-Mobile právě začíná.
Na podporu projektů místního rozvo-
je a komunitních sociálních služeb je
v letošním roce určena suma tří milio-
nů korun. Tato částka bude rozdělena
ve třech regionech: v Praze 11, na
Lounsku a na Královéhradecku. Ucha-
zeči o finanční příspěvek mají na podá-
ní žádosti čas do pátku 28. dubna
2006. Žadatelé získají z fondu o třeti-

nu více peněz než loni, jeden projekt
může získat až 120 000 korun, což je
o 50 % více než loni. Každý uchazeč
může přihlásit nejvýše dva projekty.
Nově také mohou podat žádost
o finanční příspěvek  ty organizace,
které v uvedených regionech nemají
sídlo, ale prokazatelně v nich působí.
Zároveň se prodlužuje lhůta na reali-
zaci přihlášeného projektu, úspěšní
uchazeči mají v letošním ročníku na
uskutečnění dvanáct měsíců. Podrob-
né informace ke grantovému řízení
z Fondu T-Mobile  jsou k dispozici na
internetových stránkách www.lepsis-
vet.cz, www.nadacevia.cz, www.komu-
nitninadace.cz.

Jiří Hájek

HLEDÁME NOVÉHO SPOLUPRACOVNÍKA
Občanské sdružení FORMIKA přijme spolupracovníka 

na pozici „organizační pracovník“ na plný úvazek. 
Nástup ihned.

Nabízíme: Zajímavou práci, možnost vzdělávat se v oboru, podporu formou externí
supervize týmu a interních konzultací. Materiální a organizační zázemí
v Praze 4 (metro Chodov), pracovní dobu od 9 do 17 hodin, malý kolek-
tiv, vstřícnost. Plat 10 000 až 14 000 dle vzdělání a praxe.

Předpoklady: min. SŠ vzdělání ekonomického směru apod., zkušenosti s hospodaře-
ním organizace, fundraisingem, účetnictvm atd. Schopnost pracovat
v týmu, nadšení pro práci, kreativita, schopnost pracovat ve stresu, rych-
le reagovat na novou situaci, pečlivost a zodpovědnost a jiné.

Náplň práce: finanční řízení, zpracovávání podkladů pro účetnictví, příprava rozpočtu
organizace, rozpočtů projektu, finanční řízení projektů včetně cash flow,
evidence majetku, vedení pokladny, administrativní podpora pracovní-
kům programů, organizace výběrových řízení, podávání žádostí o granty,
finanční zprávy, úřední ověřování dokumentů, pořizování zápisů z porad
a další administrativní práce aj.

V případě zájmu zašlete, prosíme, váš strukturovaný životopis, motivační dopis 
a telefonní čísla na 2 osoby, které mohou poskytnout referenci o Vaší práci 

na e-mail: formika@formika.org.

Další informace Vám poskytneme na číslech: 271 910 016 nebo 775 350 115.
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■ Dnes vystupujete se studiem Láďa
v Kulturním centru Zahrada. Kde jinde vás
ještě můžeme na divadelních prknech potkat?

Hraji pouze se studiem Láďa, je to pro
mne takové odreagování s panem Smolja-
kem. On také byl zatím jediný, kdo mě ke
vstupu na divadelní prkna přemluvil. Ze
začátku to bylo dost napínavé, nikdy jsem
totiž neměl ambice být hercem. Věnuji se
hlavně své velké lásce, hudbě, a působím
v kapelách.

■ A nějakou hudební či filmovou lahůdku, jako
byla Šakalí léta, pro nás nechystáte?

Je to těžké, kdybych mohl něco takové-
ho chystat sám, tak už bych na tom určitě
pracoval. Asi nemusím podrobně vysvětlo-
vat, že to závisí hlavně na financích a na
nabídkách. Tento rok se zatím nesešly ani
finance, ani nabídky. Jednu lahůdku ale
přece jen chystám. S rokovými muzikanty
chceme natočit dětskou desku, ale jinak,
než je u nás běžné. Pracovní název zatím
je Rockeři dětem a spolupráci slíbili Kamil
Střihavka, Dan Bárta, Lenka Dusilová,
Aneta Langerová, Vlasta Horvát, Julian
Záhorovský… Společně jsme udělali muzi-
ku a já jsem napsal texty. Psal jsem je
s vědomím, že děti jsou v něčem chytřejší
než dospělí, a především že  jejich svět je
jiný. Tohle by tedy mohlo vyjít, vypadá to
nadějně. Desku bychom chtěli vydat do
konce školního roku, aby ji rodiče mohli
dětem koupit za vysvědčení. Výtěžek z její-
ho prodeje hodláme věnovat na dětskou
charitu.

■ Kam si vás můžeme přijít poslechnout?
Jezdíme po celé republice. Naše domov-

ská scéna v Malostranské besedě se teď
opravuje a tak v Praze  hrajeme v klubu
Vagon, v politické hospůdce Balbíncep,
v Salmovské literární kavárně i jinde. Dost
jsem se vrátil ke komorním hraní, do kavá-
ren a malých klubů, kde jsem začínal. Jed-
nak vystupuji s kapelou Růžové brejle,
jednak v Ivan Hlas triu. Spolu se mnou zde
hraje Jaroslav Nejezchleb (violoncello)
a Morby Kováč (kytara). Vřele zvu  čtená-
ře Klíče. Informace kdy a kde  nás najdou
jsou zveřejněny na mých webových strán-
kách www.ivanhlas.cz.

Jana Jelínková

Naše město se rozvíjí, obchody jen
kvetou, my se musíme naučit

ovládat všeobecný ruch, a ještě se
stihnou zrelaxovat. Vypadá to, že
blízko naší městské části, hned za
rohem v Hostivaři, budeme mít nové
místo k odpočinku. Švehlovka bude
zcela nové centrum se zajímavým
a širokým spektrem služeb, s mož-
ností kombinace jednotlivých proce-
dur, programů nebo individuální
péče. Relaxační centrum bude využí-
vat nejpopulárnější kadeřnické, kos-
metické a masážní metody, kvalitní
přístroje a přírodní kosmetické pro-
středky. Kosmetické procedury týka-
jící se péče o tělo – lymfodrenáže –
které budou v relaxačním centru
aplikovány, jsou vysoce účinné proti
otokům, působí i jako prevence proti
celulitidě, vytvarují a zpevňují posta-
vu. Procedury regenerace pleti
(masáže, zábaly, sauna a whirlpool)
napomáhají zpevnění povrchu pleti
a vyhlazení vrásek. Aromaterapeu-
tické masáže, akupresura, bylinné,
olejové a reflexní masáže urychlují
spalování tuků, pomáhají ke zpevně-
ní podkožního vaziva a k vyhlazení
kůže, celkově výrazně zlepšují meta-
bolismus.  Mimo kadeřnictví, kosme-
tiku a masáže bude možné chodit
i na manikúru, pedikúru nebo do
sauny, whirlpoolu nebo třeba na
podologii. Řešení bolestí noh je
v dnešní uspěchané době velmi aktu-
ální téma. Od bolestí nohou Vás
v relaxačním centru budou zbavovat
specialisté na podologii nebo-li podi-

atrii, kteří na základě vyšetření
navrhnou metody léčby, například
pomocí fysioterapie a masáží atd.
Nadstandardní služby se budou týkat
například i kompletní organizace pro
svatební obřady, kdy vizážistka bude
navrhovat ladící účes, make-up
s designem nehtů, přes svatební dort
až po oblečení.  Jak nás informoval
majitel: „Centrum bude klást důraz
na profesionálně školený personál,
ochotu a invenci jednotlivých speci-
alistů, vizážistů, kadeřnic, kosmeti-
ček, pedikérek a masérů.“

Nepodceňujte odpočinek, přidá
vám do života mnoho dalších let,
a přijďte se k nám podívat, už 
19. dubna 2006 můžete relaxovat na
Švehlovce. Svou účast na slavnost-
ním otevření pro zvané potvrdili pan
senátor a starosta Prahy 15 – Jan
Nádvorník, který přestřihne pásku,
a pan starosta Prahy 10 Ing. Pavel
Richter. Pro prvních 50 návštěvníků
máme připravené až 50% slevy.

Daniel Urban, foto: autor

NAUČME SE ODPOČÍVAT, 
aneb jak si přidat pár let

ROZHOVOR
se známou 
osobností

Ivan HLAS

KARNEVAL ve škole
Jako každoročně koncem února i letos

se v Základní škole Ke Kateřinkám
konal karneval. Dne 27. 2. v odpoledních
hodinách se v tělocvičně rozpoutal rej
masek. Karnevalu se zúčastnili žáci 
1.–6. třídy. Jako diváci je přišli podpořit
starší spolužáci. Stranou nezůstali ani
rodiče, babičky, dědečkové a sourozenci.
Pořad moderovaly žákyně 9.D. O hudeb-
ní doprovod se postarali žáci 9.C pod
vedením pana učitele Sýkory. Tradicí se
stalo, že v maskách přicházejí i předško-
láci, kteří se za pár let stanou žáky této
školy. Karneval je dobrou příležitostí k
poznání, že ve škole se žáci nejen učí, ale
i baví. Nejmladším účastníkem karneva-
lu se stala dvouletá dívenka v masce
andílka. Každá maska dostala sladkou odměnu. Nejlepší masky ve své
kategorii byly odměněny hodnotnými cenami. Výtěžek ze vstupného
bude použit na odměny ve sportovních, výtvarných a jiných soutěžích. 

Věra Horáková, ZŠ Ke Kateřinkám
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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 zajíma-
vost jsme vám ukázali. Ze
zaslaných správných odpo-
vědí redakce vylosuje
výherce, který od ní obdrží
věcnou cenu, např. CD,
knihu nebo tričko.  

Kde tak lehce tančí tyto dívky z kamene?

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. 4. 2006 na obálku napište heslo „Klíč“.

VAŘÍME...
Dietní salát 
s Oldřichem Koudelkou

Stále vybíráme dobroty z kuchařky Babiččiny recepty
nejen pro dědečky, vydané pod záštitou MČ Praha 11.

Pokud máte nějaký vlastní originální recept, zašlete nám jej
do redakce, podělte se o něj se čtenáři Klíče.

Co potřebujeme:
1/2 hrnku mrkve, 1/2 hrnku celeru, 1 hrnek nakrájených jab-
lek, 1/2 hrnku kyselých okurek, šunku podle chuti, bílý jogurt
(dietní) nebo zakysanou smetanu, vajíčko, plátkový sýr, pažit-
ku, kečup.

Příprava:
Zeleninu nakrájíme na kostičky, povaříme doměkka ve slané
vodě, slijeme a necháme okapat. Do zeleninové směsi přidá-
me nakrájená syrová jablka, kyselé okurky, šunku.Vše promí-
cháme a zalijeme jogurtem nebo zakysanou smetanou
a necháme dvě hodiny v chladničce odpočinout.Potom může-
me salát ozdobit kolečky uvařeného vejce, pažitkou, kečupem
a plátkovým sýrem, vykrájeným formičkami na vánoční cuk-
roví. Nakonec salát ještě posypeme nastrouhaným sýrem.

Citát britského filozofa a historika, panteisty Thomase Carlyla:
Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale (tajenka).

Řešení křížovky z minulého čísla: svůj zítřek
Správné řešení soutěže z minulého čísla: Viz str. 20
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KULTURNÍ PŘEHLED ■ duben 2006 Klíč

Kdo se trochu zajímá o folko-
vou hudbu, jistě zná jméno

zpěvačky Pavly Marianové a ná-
zev skupiny Klíč. Více než tři
roky už  uplynuly od oficiálního
rozpuštění souboru, který přes
dvacet let učarovával poslucha-
čům vlastními „středověkými“
písněmi. Zákonitě se nabízí otáz-
ka, proč byla činnost úspěšné ka-
pely ukončena ve chvíli, kdy do-
kázala spolehlivě plnit sály. Pos-
luchači jí určitě nechyběli. Hlav-
ní protagonisté Pavla a Jaroslav
Marianovi shodně mluví o velké
únavě z věčného boje o tvrdý
muzikantský chlebíček, ale
i o nechuti trapně se vnucovat do
přízně hudebních (rádoby) od-
borníků. 

Ani jeden z manželů však po
rozpadu Klíče na muziku neza-
nevřel. Čemu se věnují dnes?
Především společnými silami
vybudovali nahrávací studio.

Mají dva písňové pořady pro
děti, ve kterých Pavla vedle zpí-
vání zúročuje i svou původní
profesi pedagožky na I. stupni.
Příležitostně také vyučuje zpě-
vu. Na prkna Zahrady se Pavla

Marianová vrací s komorním re-
citálem určeným dospělému
publiku. 

Během podvečera se bude
zpěvačka doprovázet na akustic-
kou kytaru a představí své nej-
oblíbenější písně. Vedle spirituá-
lů či skladeb někdejší skupiny
Klíč se můžete těšit i na tvorbu
romskou. Té se Pavla věnuje již
od mládí, kdy ještě zdaleka ne-
byla módním stylem. Jedinečnou
zajímavostí pak budou nové pís-
ně, které by Marianovi rádi nato-
čili na CD. Původní koncertní
činnost však obnovovat rozhod-
ně nechtějí.

Pavla Marianová je vynikající
a autentická i jako sólová zpě-
vačka. Přesvědčit se o tom mů-
žete na vlastní uši v Kulturním
centru Zahrada ve čtvrtek 
6. dubna od 19.00. Vstupné na
recitál je 90 Kč.

Tomáš Rulf

PAVLA MARIANOVÁ 
ze skupiny Klíč sólově
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Chodovská 
vodní tvrz

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

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

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

PROGRAMY V DUBNU 2006:

ppoonndděěllíí ❑❑ 33.. ❑❑ 1199..0000
IIvvaann  ŽŽeennaattýý  ––  housle a Katarína Ženatá –
klavír. Na programu: A. Dvořák: Sonata F
dur op. 57, P. I. Čajkovskij: Melancholická
serenáda op. 26, H. Wienawski: Ruský
karneval op. 11, P. de Sarasate: Fantasie
„Faust“ na motivy Ch. Gounoda a skladby
dalších autorů.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 66.. ❑❑ 1199..0000
KKvvaarrtteettoo  MMaarrttiinnůů v rozšířeném obsazení:
L. Havlák – housle, J. Jíša – viola, J. Vla-
šánková – violoncello, R. Stallman (USA)
– flétna, K. Untermüller – viola (j.h.). Na
programu díla F. Schuberta: Kvartet g moll
D 408, Kvartet Es dur D 568, Kvintet A dur
D 574.

úútteerrýý ❑❑ 1111.. ❑❑ 1199..0000
IIvvoo  KKaahháánneekk – klavír. Na programu:
W. A. Mozart, R. Schumann, L. Janáček,
S. Prokofjev a další autoři. I. Kahánek je
m. j. absolutním vítězem mezinárodní kla-
vírní soutěže Pražské jaro 2004.

úútteerrýý ❑❑ 1188.. ❑❑ 1199..0000
IInn  ccaammeerraa  ccaarriittaattiiss:: D. Mimrová – flétna, 
J. Mareček – viola, V.Vomáčka – violoncello.
Na programu: díla W. A. Mozarta, J. Haydna,
F. Weisse, P. Richtera, W. Wagnera a P.Vra-
nického. Koncert se koná za podpory INÖK
– Sdružení dolnorakouských skladatelů.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2200.. ❑❑ 1199..0000
ŠŠaannssoonnoovvéé  sseettkkáánníí.. Rudolf Pellar, Milan
Jíra, Jan Petránek, v alternaci Marta Bale-
jová nebo Filip Sychra a host pořadu.
Z cyklu „Šanson, věc veřejná“.

úútteerrýý ❑❑ 2255.. ❑❑ 1199..0000
„„KKddee  ddoommoovv  mmůůjj  ??““  Pořad nastudovaný na
počest výročí premiéry hry Fidlovačka a na
počest významných výročí F. Škroupa a J. K.
Tyla. Účinkují: Förstrovo trio: Stanislav Srp
– housle, Evžen Rattay – violoncello, Aleš
Bílek – klavír. Scénář, dramaturgie a prů-
vodní slovo Dr. Zdena Zvěřinová. Na pro-
gramu: skladby F. Škroupa včetně písně
„Kde domov můj“ a skladby dalších autorů.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2277.. ❑❑ 1199..0000
JJaarroossllaavv  SSvvěěcceennýý  –– housle a průvodní slo-
vo, Jitka Navrátilová – cembalo. V den

svátku Jaroslava zažije Chodovská tvrz
unikátní výpravu do historie pražských
houslí 18. a 19.století. J. Svěcený předsta-
ví nástroje z Malé Strany a Starého Města
ve skladbách A. Vivaldiho, G. Tartiniho, 
A. Corelliho, J. S. Bacha, J. A. Bendy a dal-
ších autorů.

Pohádky:

nneedděěllee ❑❑ 22.. ❑❑ 1155..0000
TTrrnnkkoovvaa  zzaahhrraaddaa  ––  Malé divadélko Praha
– kombinace loutek a živých herců.

nneedděěllee ❑❑ 99.. ❑❑ 1155..0000
HHuurráá,,  jjaarroo  jjee  ttaaddyy  –– hraný pořad divadla
Andromeda A. Sousedíkové a D. Slávika.

Ostatní pořady:

ssttřřeeddaa ❑❑ 1122.. ❑❑ 1199..0000
Jarní koncert žáků prof. J. Staňka – pěvec-
kého oddělení ZUŠ Křtinská. Pořadem
provází Renéé Nachtigallová.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1133.. ❑❑ 1144..0000
Posezení s písněmi A. Kordičové – zadáno
pro Centrum sociálních služeb.

ppoonndděěllíí ❑❑ 2244.. ❑❑ 1188..0000
Tajemství data narození – přednáší 
Ing. Jaroslav Bako.

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))::
MMiicchhaall  GGaabbrriieell  ––  ssoocchhyy  aa  aarrcchhiitteekkttoonniicckkéé  pprroojjeekkttyy  ss  ffiirrmmoouu  CCaassuuaa..  

Od 22. 3. do 16. 4. 2006

FFrraannttiiššeekk  RRiinnggoo  ČČeecchh  –– obrazy 
Od 20. 4. do 14. 5. 2006

MMAALLÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV PPŘŘÍÍZZEEMMÍÍ))::
BBaalloonnssttoorryy  22000055,,  soutěžní výstava dětských prací pořádaná KD Klubka.

Od 5. 4. do 16. 4. 2006

MMaaggddaa  WWaaaaggeeoovváá  ––  kkeerraammiikkaa..  Od 20. 4. do 14. 5. 2006

SSttáállýý  pprrooddeejj  ggrraaffiikkyy.

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  1122  ddoo  2233  hhooddiinn..

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

POZVÁNKA 
na setkání vojenských důchodců

Setkání vojenských důchodců bydlí-
cích v Praze 11 se uskuteční dne

26. dubna 2006 ve 14.00 hodin v Klu-
bu seniorů ÚMČ Praha 11 v Křejspké-
ho ulici 1502. Programem setkání jsou
informace o činnosti Armády ČR
a plánované pietní akce v měsíci květ-
nu v hlavní městě a na jihoměstské
části u příležitosti 61. výročí ukončení
2. světové války. Současně budou pří-
tomní seznámeni s novými přístupy
Krajského vojenského velitelství Hl. m.
Prahy k vojenských důchodcům a plá-
novaným akcím v roce 2006. Doba
jednání nepřesáhne jednu hodinu.
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OOppaattoovvsskkáá 11775544,, tteell..//ffaaxx:: 227722  994411  440011
ppookkllaaddnnaa  tteell..  227722  994411  226699

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

PROGRAMY V DUBNU 2006:

Koncerty:
KKOONNCCEERRTTYY::

SSoobboottaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000
MMEETTAALL  FFEESSTT
FFlleesshhlleessss  – death/grind metal (Cz), Name-
less Gathering – (Cz),
DDiissssoollvviinngg  ooff  pprrooddiiggyy  ––  doom metal – (Cz),
Srommoussleld – (Pl),
DDyyssmmoorrpphhiiaa  –(Cz), Nakopalypsika – doom
metal – (Cz).

ssttřřeeddaa ❑❑ 55.. ❑❑ 2200..0000
DDeebbuussttrrooll  ––  Rock koncert.

SSttřřeeddaa ❑❑ 55.. ❑❑ 99..0000  aa 1100..3300
PPoohhááddkkoovvéé  vvaajjííččkkoo  ––  Velikonoční pohádka
pro MŠ a ZŠ.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 66.. ❑❑ 2200..0000
RR..EE..MM..  ––  rreevviivvaall  bbaanndd  GGBB//CCZZ  – Rock kon-
cert.

PPáátteekk ❑❑ 77.. ❑❑ 2200..0000
OOrriieenntt,,  MMaarrkkýýzz  JJoohhnn  ––  Rocková tancovač-
ka.

úútteerrýý ❑❑ 1111.. ❑❑ 2200..0000
JJaann  NNeeddvvěědd    ssee  sskkuuppiinnoouu  ––  Koncert.

úútteerrýý ❑❑ 1188.. ❑❑ 1144..3300
KKlluubb  aakkttiivvnnííhhoo  ssttáářříí  hhoosstt  HHeelleennaa  VVoonnddrrááčč--
kkoovváá..

ppáátteekk ❑❑ 2211.. ❑❑ 2200..0000
UUrriiaahh  hheeeepp  rreevviivvaall,,  JJuuddaass  pprriieesstt  rreevviivvaall  ––
Rock koncert.

úútteerrýý ❑❑ 2255.. ❑❑ 2200..0000
SStteeaammbbooaatt  SSttoommppeerrss  aa hhoosstt  VVááccllaavv  FFiiaallaa
––  Dixieland koncert nejen k poslechu.

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

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2277.. ❑❑ 2200..0000
AAbbbbaa  wwoorrlldd  rreevviivvaall  ––  Live koncert k tanci
i poslechu.

ppáátteekk ❑❑ 2288.. ❑❑ 2200..0000
PPrrooffeessssoorr  aa hhoossttéé  ––  Beatles revival party.

nneedděěllee ❑❑ 2233..,,  3300.. ❑❑ oodd  1155..0000
NNeedděěllnníí  ttaanneeččnníí  ooddppoolleeddnnee  s Velkým de-
chovým orchestrem Blažeje Zemana.

Ostatní pořady:

ppoonndděěllíí ❑❑ 1100.. ❑❑ 1133..0000
OOppaattoovvsskkýý  ddřřeevváákk  ––  Soutěž dětských ta-
nečních souborů.

❑❑ 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..

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Igor Ševčík – výběr z díla
Lahve (obrazy)
od 4. 4. do 29. 4. 2006

Igor Ševčík(1951–2003) byl člověkem ob-
dařeným mnoha dary a zároveň neoby-

čejně štědrým. Jeho dílo těšilo a těší mno-
hé, vzbuzuje smích i zamyšlení. Různoro-
dost mu byla životem. Studoval grafiku, ke-
ramiku, fotografii a scénografii. Jeho ani-
mované filmy (13 autorských) okouzlují hu-
morem, jedinečným provedením a získaly
mezinárodní věhlas (obdržel celkem 36
cen). Pracoval jako scénograf, tvořil grafiku
ve všech užívaných technikách, fresky, de-

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 DUBNU 2006:

SSttřřeeddaa ❑❑    1199.. ❑❑    1155..0000  ––  1177..0000
JJeeddeenn  ššnneekk  ++  jjeeddeenn  ššnneekk  ==  ddvvaa  ššnneeccii
Když budete chtít, můžete k těm dvěma
z názvu přidat i své vlastní – papírové. Té-
matem dubnového tvořivého odpoledne
knihovny Opatov totiž budou šneci z papíru.
JJaakk  ssee  pplleettee  ppoommlláázzkkaa……
Nevíte? Tak si udělejte čas a navštivte ve-
likonoční povídání v knihovně Opatov. Jak
se plete pomlázka, barví vajíčka a další
zajímavosti o velikonočních obyčejích vám
poví jihoměstští senioři. Datum a čas akce
upřesníme plakáty v knihovně Opatov
a na www.mlp.cz/zveme.php.
P.S. Bez malovaného vajíčka z knihovny
určitě neodejdete.

signérské návrhy a realizace („Palírna Igor
Ševčík“ na Starém městě pražském, „První
pivní tramway“ na Spořilově aj. ). Zúčastnil
se desítek výstav doma i v zahraničí. Ilust-
roval řadu knih a vytvořil nápadité grafické
soubory, filmové a divadelní plakáty, výtvar-
ně přispěl do 10 sborníků, psal rybářské
povídky, fotografoval ryby a přírodu, byl
scenáristou Laterny Magiky, zakládajícím
členem České unie karikaturistů – zkrátka
neúnavný, úžasný tvůrce i člověk.

Obrazy vystavené na Opatově jsou
zvláštní nejen tím, že je Igor Ševčík stvořil
technikou starou nejméně 4 500 let, en-
kaustikou, ale i tím, že ještě nikdy nikde
vystaveny nebyly. Dozajista potěší, okouzlí
a pobaví každého, kdo na ně třeba jen oč-
kem pohlédne. Výstava bude zahájena
v pondělí 3. 4. 2006 v 18 hodin úvodním
slovem Josefa Kobry-Kučery. Zahraje
a zazpívá Wabi Daněk.

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvááss OOllggaa  KKuuččeerroovváá
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Stálá divadelní scéna 
Studia Láďa Ladislava Smoljaka 

a Divadélka U Panáků 

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

DUBEN 2006

Koncerty:

ččttvvrrtteekk ❑❑  66.. ❑❑  1199..0000
PPaavvllaa  MMaarriiaannoovváá – sólový recitál zpěvačky
skupiny Klíč – písně folkové, cikánské,
šansony a spirituály. Vstupné 90 Kč.

ssoobboottaa ❑❑  88.. ❑❑  1188..0000
SStt..  GGaabbrriieell’’ss  SScchhooooll – 20členný anglický
studentský dívčí sbor založený nově v ro-
ce 2004 – anglické, ale i africké skladby.
Vstup volný.

ččttvvrrtteekk ❑❑  1133.. ❑❑  1199..0000
OOzzvvěěnnyy  ZZaahhrraaddyy::  ŠŠaannttrréé ++  DDoo  vvěěttrruu, VVeess--
nnaa  VVaašškkoo  CCaacceerreess,,  SSeekkvvoojj – vítězové
a kandidáti fest. Zahrada – cyklus s F & C.
Vstupné 70 Kč.

ččttvvrrtteekk ❑❑  2200.. ❑❑  1199..0000
ŽŽaallmmaann  aa ssppooll.. – Pavel Žalman Lohonka
se svojí skupinou. Vstupné 140 Kč.

Divadlo:

úútteerrýý ❑❑  44.. ❑❑  1199..0000
DDaavviidd  KKaaffkkaa::  KKaammaarrááddkkaa  ddoo  ddeeššttěě – diva-
dlo Nečas z Ústí nad Labem – hra nejen
o hledání víry a sebe sama.
Vstupné 45 Kč.

úútteerrýý ❑❑  1188.. ❑❑  1199..0000
HHyymmnnaa  aanneebb  UUrrffiiddlloovvaaččkkaa ––  LLaaddiissllaavv
SSmmoolljjaakk – hra se zpěvy Studia Láďa s pro-
logem „Hymny šumí po krajinách čes-
kých“. Vstupné130 a 65 Kč.

ssoobboottaa ❑❑  2299.. ❑❑  1199..0000
DDěěddiiccttvvíí  mmoořřsskkéé  ppaannnnyy  ––  MMiirroossllaavv  ČČeerrnnýý –
PREMIÉRA – detektivní komedie, o tom
jak je těžké stát se jedničkou – hraje u.s.
Marvin. Vstupné 60 Kč.

Host v Zahradě:

ppoonndděěllíí ❑❑  1100.. ❑❑  1166..0000  aa 1199..0000
KKvvěěttaa  FFiiaalloovváá,,  NNaaďďaa  KKoonnvvaalliinnkkoovváá,,  PPaavveell
PPůůttaa – zábavný pořad plný povídání
a hudby s prostorem pro dotazy publika.
Vstupné 90 a 40 Kč.

Film s hostem – host s filmem:

nneedděěllee ❑❑  2233.. ❑❑  1188..0000
HHoosstt::  VVllaaddiimmíírr  DDlloouuhhýý  ––  ffiillmm::  Už zase ská-
ču přes kaluže – s Vladimírem Dlouhým
nejen o českém filmovém dramatu z roku
1970. Vstupné 60 a 30 Kč.

Film:

úútteerrýý ❑❑  1111.. ❑❑  1177..3300
PPřřííbběěhh  JJeežžííššee  KKrriissttaa – Ježíšův život očima
dětí, žijících v jeho době – filmový příběh
USA, 1999. Vstupné dobrovolné.

úútteerrýý ❑❑  1111.. ❑❑  1199..0000
JJeežžííšš  ––  ppřřííbběěhh  mmuužžee,,  kktteerrýý  zzmměěnniill  bběěhh  dděě--
jjiinn  – historický film USA, 1978. Vstupné
dobrovolné.

úútteerrýý ❑❑  2255.. ❑❑  1177..3300  aa 2200..0000
ZZeemměě  hhoojjnnoossttii  – fanatický obránce Ameri-
ky a mladá misionářka po útocích 11. září
– film Wima Wenderse – USA, Německo
2004. Vstupné 40 Kč.

ppáátteekk ❑❑  1144..,,  2211..  aa 2288.. ❑❑  1177..3300  aa 2200..0000
ZZeemměě  hhoojjnnoossttii  – fanatický obránce Ameri-
ky a mladá misionářka po útocích 11. září
– film Wima Wenderse – USA, Německo
2004. Vstupné 40Kč.

Setkávání:

ppoonndděěllíí ❑❑  33.. ❑❑  1188..3300
PPeerruu  aa BBoollíívviiee – zemí bájných Inků – ce-
stopisná přednáška Filipa Melichara s dia-
projekcí. Vstupné 30 Kč.

ppoonndděěllíí ❑❑  1100.. ❑❑  1188..3300
AApplliikkaaccee  nnuummeerroollooggiicckkýýcchh  ppoozznnaattkkůů v pra-
xi – souladné a nesouladné prvky data na-
rození – přednáška Ing. Jar. Baka. Vstup-
né 30 Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑  1122.. ❑❑  1188..3300
PPrroocchháázzkkyy  hhiissttoorriicckkoouu  PPrraahhoouu::  PPeettřříínn –
nad diapozitivy s průvodcem Milošem Ek-
steinem. Vstupné 30 Kč.

úútteerrýý ❑❑  1188.. ❑❑  1188..3300
PPooppeellkkaa  ppoo  ččttyyřřiiccííttccee – dámský klub pro-
zaičky a scenáristky Alexandry Berkové.
Vstupné 30 Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑  1199.. ❑❑  1188..3300
PPřřeess  HHiimmaalláájj  nnaa  kkoollee – cestopisné promí-
tání s vyprávěním Michala Šperlinga.
Vstupné 30 Kč.

ppoonndděěllíí ❑❑  2244.. ❑❑  1188..3300
CCeessttyy  jjóóggyy::  FFiilloozzooffiiee  vvééddáánnttyy – cyklus
přednášek PhMr. Rudolfa Skarnitzla.
Vstupné 30 Kč.

ppoonndděěllíí ❑❑  2244.. ❑❑  1199..0000
JJiihhoozzááppaadd  UUSSAA – Cesta za sluncem –
DIASHOW Motani – výtvarně pojatý ce-
stopisný pořad autorské dvojice žijící
v Rakousku. Vstupné 70 Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑  2266.. ❑❑  1188..3300
GGrraaffoollooggiiee  – zrcadlo duše: Jak vypadá
grafologický rozbor – cyklus přednášek
S. Francové z České grafologické komory.
Vstupné 30 Kč.

Otevřená dílna pro dospělé:

ččttvvrrtteekk ❑❑  1133.. ❑❑  1188..3300
RRuuččnníí  ppaappíírr  zzddoobbeennýý  rroossttlliinnkkaammii  aa kkoořřee--
nníímm – dílna pro dospělé – nutno rezervo-
vat – I. Němcová (736 406 043 
či 271 910 246). Vstupné 100 Kč.

Pořady pro děti a mládež:

ssoobboottaa ❑❑  11.. ❑❑  1100..0000––1122..0000
TTvvůůrrččíí,,  hhrraavvéé  aa úússmměěvvnnéé  ddooppoolleeddnnee – pro dě-
ti od 3 let – s sebou: výtv. potřeby a svačinku
– vede MgA. K Schwarzová.Vstupné 35 Kč.

ssoobboottaa ❑❑  11.. ❑❑  1166..0000
OO ssrrddccii  nnaa  pprraavvéémm  mmííssttěě  – Divadélko
U Panáků uvádí lidovou pohádku z cyklu
Pohádkový tulák Kašpárek – herci a lout-
ky. Vstupné 35 Kč.

nneedděěllee ❑❑  22.. ❑❑  1155..0000
JJaakk  kkoouuzzeellnnýý  mmllýýnn  šškkaarreeddéé  bbaabbyy  nnaa  kkrráássnnéé
ppaannnnyy  sseemmlleell – Divadélko U Panáků – z cyklu
Pohádkový tulák Kašpárek.Vstupné 35 Kč.

úútteerrýý ❑❑  44..,,  1111..,,  1188..,,  2255.. ❑❑  1155..0000  ––1188..0000  
SSvvěětt  hheerr  aa zzáábbaavvyy – liga ve sběratelských
kartičkách Magic, Pokémon, YU – GI –
OH! LOTR a další. Vstupné 10 Kč.

úútteerrýý ❑❑  44.. ❑❑  1111..0000
SSeenn  oo ssnnuu  AAnnttoonníínnaa  DDvvoořřáákkaa – představe-
ní složené ze stěžejního díla Antonína
Dvořáka a básníků české moderny 
19. stol. Vstupné 35 Kč.

ppáátteekk ❑❑  77.. ❑❑  1188..0000
PPeeaacceenniiččkkyy  ––  PPííssnniiččkkyy  aa řřííkkaaddllaa  – hravá
inscenace DRDS na lidové motivy nejen
pro děti. Vstupné 40 Kč.

ssoobboottaa ❑❑  88.. ❑❑  1155..0000
SSkkřřííttccii  vv úúddoollíí – divadlo Minaret uvádí či-
noherní pohádku o kouzelném světě les-
ních skřítků. Vstupné 35 Kč.

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.

PPooččííttaaččoovvéé  kkuurrzzyy pro začátečníky.
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nneedděěllee ❑❑  99.. ❑❑  1155..0000
JJaakk  kkoouuzzeellnnýý  mmllýýnn  šškkaarreeddéé  bbaabbyy  nnaa  kkrrááss--
nnéé  ppaannnnyy  sseemmlleell – Divadélko U Panáků –
z cyklu Pohádkový tulák Kašpárek 
Vstupné 35 Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑  1122.. ❑❑  99..0000
TTaanneeččnníí  zzeemměěppiiss – volné sdružení umělců
Rozmarýn – mapa světa a barevné kostý-
my v ukázkách tanců z celého světa.
Vstupné 35 Kč.

nneedděěllee ❑❑  1166.. ❑❑  1155..0000
JJaakk  ppaann  SSlleeppiiččkkaa  aa ppaanníí  KKoohhoouuttkkoovváá  mmaa--
lloovvaallii  vvaajjííččkkaa – Divadélko Romaneto uvádí
velikonoční pohádku. Vstupné 35 Kč.

ččttvvrrtteekk ❑❑  2200.. ❑❑  99..3300
OO ZZllaattoovvlláássccee – Divadelní společnost Ko-
ráb – uvádí klasickou pohádku ve verších
– herci a loutky. Vstupné 35 Kč.

ččttvvrrtteekk ❑❑  2200.. ❑❑  1144..0000
PPrriinncceezznnaa  ss ddlloouuhhýýmm  nnoosseemm – činoherní
pohádka Divadelní společnosti Koráb
s neobvyklými loutkami. Vstupné 35 Kč.

ssoobboottaa ❑❑  2222.. ❑❑  99..0000––1188..0000
ZZAAHHRRAADDAA  PPÍÍSSNNÍÍ  – soutěžní přehlídka
dětských pěveckých sborů ČR – ve spolu-

práci se sborem Svítání – více na
www.kczahrada.cz. Vstupné dobrovolné.

nneedděěllee ❑❑  2233.. ❑❑  1100..0000––1144..0000
ZZAAHHRRAADDAA  PPÍÍSSNNÍÍ – soutěžní přehlídka
dětských pěveckých sborů ČR – ve spolu-
práci se sborem Svítání – více na
www.kczahrada.cz. Vstupné dobrovolné.

nneedděěllee ❑❑  2233.. ❑❑  1100..0000––1122..0000
DDěěttsskkáá  ttvvůůrrččíí  ddííllnnaa – Pohádky od pana
Čapka + květina z hlíny – pro děti od 3 let
– s sebou: výtv. potřeby – vede I. Němco-
vá. Vstupné 35 Kč.

ččttvvrrtteekk ❑❑  2277.. ❑❑  99..3300
BBáábbíí  aa sskkřřííttkkoovvéé – Divadélko U Panáků –
Naďa Konvalinková a loutky – na motivy
pohádkářky Vítězslavy Klimtové. Vstupné
35 Kč.

ssoobboottaa ❑❑  2299.. ❑❑  1100..0000––1122..0000
DDěěttsskkáá  ttvvůůrrččíí  ddííllnnaa – Pohádky o zvířát-
kách – výroba stojánku na tužky (slon) –
od 3 let – s sebou: výtv. potřeby – vede I.
Němcová.Vstupné 35 Kč.

ssoobboottaa ❑❑  2299.. ❑❑  1155..0000
BBáábbíí  aa sskkřřííttkkoovvéé – Divadélko U Panáků –
Naďa Konvalinková a loutky – na motivy

pohádkářky Vítězslavy Klimtové. Vstupné
35 Kč.

Výstavy:

ggaalleerriiee ❑❑  33..––2288..
VVeelliikkoonnooccee  aa ččeesskkýý  rrookk  vvee  zzvvyykkoosslloovvíí  ––
Klub lidové tvorby + Jaro očima dětí – vý-
stava dětských prací. Vstup volný.

mmaallýý  ssááll ❑❑  33..––2288..
MMiilloošš  ŠŠeeddiivvýý::  BBaarrvvyy  aa ttvvaarryy  – obrazy (ver-
nisáž 2. dubna od 14.00) – ve spolupráci
s Amatérskou obrazárnou (www.ao.cz).
Vstup volný.

Ostatní:

ssttřřeeddaa ❑❑  1199.. ❑❑  99..0000––1144..0000
10. ročník soutěže FIT 2000 SPECIÁL pro
děti, mládež a hendikepované – organizu-
je o.s. Luhara a CONCEPT – TRB, s. r. o.
Vstup volný.

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

BBuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM,,  
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  vvcchhoodd  EE

tteell..  226677  991155  111155
777766  774433  444466  ––  JJaannaa  LLaaššttoovviiččkkoovváá

wwwwww..rrooddiinnaa..cczz//mmcc//ddoommeecceekk
ee--mmaaiill::  mmccddoommeecceekk@@vvoollnnyy..cczz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

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

PROGRAM NA DUBEN 2006

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  ((00--22  rrookkyy)) a je-
jich doprovod.

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

ppáátteekk ❑❑    1100..0000––1133..0000  
DDooppoolleeddnnee  pprroo  vvššeecchhnnyy.. 10.30 cvičení pro
rodiče i děti.

PORADNA PŘIROZENÉHO 
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Nabízí pomoc při orientaci v různých for-
mách antikoncepce, nabízí přirozenou
a bezpečnou metodu vyhnutí se těhoten-
ství,  hledání příčin neplodnosti apod. Po-
radnu mohou navštívit ženy, dívky, manžel-
ské či snoubenecké páry, přijít můžete
i s dětmi, které si mohou pohrát v herně. Po-
radenství je zdarma. Za profesní kvalitu po-
radců ručí CENAP, Hybešova 40, Brno. Nut-
no se objednat telefonicky: 777 200 431.

„JAK NA TO“ 
Besedy se zajímavými lidmi nad zajímavými
tématy z oblasti rodiny, výchovy dětí, mezi-
lidských vztahů apod. Besedy se konají kaž-
dé PONDĚLÍ v Domečku. Oslovili jsme od-

borníky (psychology, lékaře, instituce zabý-
vající se vzděláváním veřejnosti v oblasti vý-
chovy dětí) ale i „obyčejné“ maminky s bo-
hatými zkušenostmi a tito lidé jsou ochotni
se s námi podělit o své názory a rady v urči-
tých oblastech (např. problematika vztahů
v rodině, zdravý vývoj dítěte apod.). Při kaž-
dém setkání bude během cca 20 minut čas
na přednášku na dané téma a pak budeme
mít čas si u kafíčka všichni spolu o tom, co
jsme slyšeli, povídat, bude čas na dotazy
k přednášejícím i možnost téma doplnit
z vlastních zkušeností.

TÉMATA NA DUBEN:
33..  44..  ZZddrraavváá  vvýýžžiivvaa  aa mmyy – jak rychle
a zdravě do plavek!!!
1100..  44..  VVýýcchhoovvaa  cchhllaappccůů – je jiná nebo ne?
1177..  44..  PPoonndděěllíí  vveelliikkoonnooččnníí  ––  DDOOMMEEČČEEKK
UUZZAAVVŘŘEENN!!
2244..  44..  KKoommuunniikkaaccee  vv rrooddiinněě – jak jednat
s dětmi a manželem?

Další témata můžete navrhnout i vy sami,
budeme se řídit tím, co vás zajímá, infor-
mace na tel: 777 237 389.

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..::
777766  774433  444466  ––  JJaannaa  LLaaššttoovviiččkkoovváá
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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 DUBEN 2006

ssoobboottaa ❑❑    88.. ❑❑    99..3300––1122..0000  
VVeelliikkoonnooccee  uu nnááss..**  Zábavné dopoledne
pro děti a mládež. Program: Zdobení kras-
lic, velikonoční přáníčka, ozdůbky, drobné
dárky. Určeno pro volně příchozí děti
a mládež, 5–14 let. S sebou přezutí a ve-
jdumky. Cena 20 Kč/účastník. Místo: DDM
JM, Janouchova.

ssoobboottaa ❑❑    88.. ❑❑    99..0000––1155..0000
TTuurrnnaajj  vvee  ssttoollnníímm  tteenniissee..** Otevřený turnaj
pro děti a mládež od 7 – 16 let. Podle počtu
a věku jsou děti rozděleny do 2–3 kategorií.
S sebou: Pálku, míček, boty se světlou pod-
rážkou, občerstvení. Startovné: 20
Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalounova.

ssoobboottaa––nneedděěllee ❑❑    88..––99.. ❑❑    99..0000––1177..0000
KKeerraammiicckkáá  ddííllnnaa.. Dílna je určena pro začá-
tečníky i pokročilé od 12 let až po dospělé.
Program dílny je realizován individuálně,
podle potřeb a zájmů účastníků. Realizaci
vlastních nápadů a pomoc při obtížích za-
jišťuje zkušená lektorka. S sebou: pracovní
oděv a občerstvení. Počet míst je omezen,
je nutné se předem přihlásit v DDM JM, Ša-
lounova. Cena: 300 Kč/účastník, včetně
doglazování. Doglazování: 22. 4. 2006, 9.00
– 17.00 hodin.Místo: DDM JM, Šalounova.

nneedděěllee ❑❑    99.. ❑❑    99..3300––1111..3300
DDeenn  ss ppoohhááddkkoouu..** Dopolední setkání dětí
v karnevalových maskách. Společná akce
pro děti od 3 do 6 let a jejich rodičů. Děti
se svým doprovodem vytvoří soutěžní tým
a plní jednoduché soutěžní úkoly. Na závěr
dopoledne je připravena malá maňásková
pohádka a vyhlášení výsledků soutěží
s malou odměnou pro děti. S sebou: Kar-
nevalovou masku, cvičky (přezůvky), ob-
čerstvení. Cena: 20 Kč/dítě. Místo: DDM
JM, Šalounova.

ppoonndděěllíí ❑❑    1100.. ❑❑    1133..3300––1177..0000
OOppaattoovvsskkýý  DDřřeevváákk..** Soutěžní taneční pře-
hlídka. Určeno pro začínající a amatérské
taneční kolektivy ze zájmových kroužků

ZŠ, DDM, ZUŠ a další taneční skupiny
z Prahy, věk: od 4 až do 15 let. Termín při-
hlášení: do 31. 3. 2006, DDM JM, Šalou-
nova. Propozice soutěže a další informace
naleznete na www.ddmjm.cz. Kontaktní
osoba: Zuzana Máchová. Akce je organi-
zována ve spolupráci s KD Opatov. Pro di-
váky vstup zdarma. Místo: KD Opatov,
Opatovská 1754, Praha 4.

úútteerrýý ❑❑    1111..
BBiioollooggiicckkáá  oollyymmppiiááddaa.. Soutěž je určena
pro žáky z předem přihlášených škol Pra-
hy 4, 11, 12. Další informace v propozi-
cích, které byly zaslány na školy, nebo na
kontaktech DDM JM, Janouchova. Místo:
DDM JM, Šalounova.

ssoobboottaa ❑❑    1155.. ❑❑    1144..0000––1166..0000
BBuuďď  ffiitt..** Sobotní 90 minutová lekce aero-
biku s posilováním a strečinkem pro volně
příchozí. Určeno pro mládež od 13 let
a dospělé. Cena: 50 Kč/účastník. Místo:
DDM JM, Šalounova.

PAPÍROVÉ JARO – PRAHA 2006. 
9. ročník setkání papírových modelářů

ppáátteekk    ❑❑    2211.. ❑❑    1166..0000––2211..0000
Přejímka soutěžních i výstavních modelů.
Informace pro soutěžící: Soutěž je vypsá-
na pro všechny standardní oborové kate-
gorie papírových modelů a všechny věko-
vé kategorie. Startovné: žáci 10 Kč, junioři
20 Kč, senioři 30 Kč /model. Do soutěže je
možné přihlásit maximálně tři modely. Po-
řadatel dále vypisuje kategorii dětské tvor-
by do 9 let a kategorii diorámat.

ssoobboottaa ❑❑    2222.. ❑❑    99..0000––1155..0000
Přejímka výstavních modelů, 9.00–15.00
– otevřeno pro veřejnost, od 14.00 hodin–
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Po
celou dobu sobotní akce je souběžně při-
praven i doprovodný program (Modelářský
bazar a burza, Policejní akademie, Divác-
ké hodnocení všech prezentovaných mo-
delů), prodej papírových modelů a otevře-
ný klub Beroun.
Vstupné: 30 Kč/osoba; rodinné vstupné
60 Kč (dva dospělí a dvě děti); zdarma pro
členy CPM, osoby do 120 cm výšky a kaž-
dého, kdo s sebou přinese papírový model
na výstavu. Propozice k soutěži a další infor-
mace neleznete na www.ddmjm.cz nebo na
www.papirovemodelarstvi.cz..  Akce se koná
ve spolupráci s KCPM 05 Golden Apollo
a CPM, o. s. Místo: DDM JM, Šalounova.

ssoobboottaa ❑❑    2222.. ❑❑    99..3300––1111..0000
HHllaavvoolláámmáánníí..** Setkání zájemců o netra-
diční deskové hry, hlavolamy a rébusy. Ur-

čeno pro volně příchozí děti a mládež,
8–14 let. Vstup zdarma. S sebou přezutí.
Místo: DDM JM, Janouchova.

ssoobboottaa ❑❑    2222.. ❑❑    99..3300––1111..0000
HHrrááttkkyy  ss ppřříírrooddoouu..** Program: Mikroskopo-
vání, drobné pokusy, kvizy a hry. Určeno
pro volně příchozí děti od 8 do 12 let.
Vstup zdarma. Místo: DDM JM, Janoucho-
va.

ssoobboottaa ❑❑    2222.. ❑❑    99..0000––1166..0000
JJiižžnníí  vvllnnaa..** Taneční přehlídka pro začínají-
cí a amatérské taneční kolektivy ze zájmo-
vých kroužků ZŠ, DDM, ZUŠ a další taneč-
ní skupiny z celé Prahy a okolí, věk: od 4
let. Termín přihlášení: do 7. 4. 2006, DDM
JM, Šalounova. Propozice soutěže a další
informace naleznete na www.ddmjm.cz.
Kontaktní osoba: Zuzana Máchová. Akce
je organizována ve spolupráci s TJ Chodov
a za finanční podpory MČ Praha 11. Pro
diváky vstup zdarma. Místo: TJ Chodov,
Mírového hnutí 2137, Praha 11.

nneedděěllee ❑❑    2233.. ❑❑    1144..3300  ––  1177..0000
DDeenn  zzeemměě..**  Zábavné odpoledne pro děti od
5 let, mládež a dospělé. Program: Výroba
ručního papíru, práce se sochařskou hlínou,
mikroskopování, obrázky a ozdoby z přírod-
nin, malování na obličej, soutěže a hry, luko-
střelba, poznávání hlasů přírody. Za odmě-
nu je pro děti připraven skákací hrad.
A možná budeme mít i návštěvu: Městská
policie – Praha, Hasičský záchranný sbor,
Záchranná služba.Vstup zdarma. Místo: Za-
hrada DDM JM, Šalounova.

nneedděěllee ❑❑    2233.. ❑❑    1144..0000  ––  1166..0000
VV..OO..SS..AA..**  Otevřený volejbalový turnaj pro
volně příchozí hráče z řad mládeže, od 15
let. Startovné: 30 Kč/hráč. Místo: Tělocvič-
na, ZŠ Ke Kateřinkám.

úútteerrýý ❑❑    2255..
PPaarraaggrraaff  1111//5555..  Krajské kolo soutěže pro
předem přihlášené ZŠ z celé Prahy. Smys-
lem projektu je přiblížit mládeži právo jako
důležitou součást našeho života, s níž se
denně setkáváme, a posílit tak její právní
vědomí. Hlavní koordinátor: DDM hl. m.
Prahy. Místo: Divadlo Minor.

SSttřřeeddaa ❑❑    2266.. ❑❑    1144..0000––1155..3300
PPííššťťaallkkaa..**  Přehlídka hry na zobcovou flét-
nu. Určeno pro širokou veřejnost z řad dětí
od 5–12 let. Účinkující si připraví dvě
skladby. 1. na téma jaro, a 2. dle vlastního
výběru. Přihlásit se můžete na kontaktech
DDM JM, Janouchova, a to do 20. 4. 2006.
S sebou přezutí. Akce  je zdarma.
Místo: DDM JM, Janouchova.
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ssoobboottaa ❑❑    2299.. ❑❑    1100..0000––  1111..3300
PPaasstteellkkaa..**  Otevřená výtvarná dílna. Téma:
Máme rádi zvířata. Určeno pro volně pří-
chozí děti a mládež od 5 do 15 let. S se-
bou přezutí a pracovní oděv. Cena 20
Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalounova.

ssoobboottaa ❑❑    2299.. ❑❑    1144..0000––1166..0000
BBaattiikkoovváánníí..**  Rukodělné kurzy z cyklu
„Pojďme si hrát“. Určeno pro volně přícho-
zí děti od 10 let, mládež a dospělé. S se-
bou přezutí, pracovní oděv, věc určenou
k batikování, provázek. Cena 40 Kč/účast-
ník. Místo: DDM JM, Šalounova.

ssoobboottaa ❑❑    2299.. ❑❑    99..0000––1166..0000
CChhooddoovvsskkéé  bbeerruušškkyy..**  Soutěž v aerobiku
pro začínající a amatérské kolektivy ze zá-
jmových kroužků ZŠ, DDM, ZUŠ a další
taneční skupiny z celé Prahy a okolí, věk:
od 4 let. Termín přihlášení: do 14. 4. 2006,
DDM JM, Šalounova. Propozice soutěže
a další informace naleznete na
www.ddmjm.cz. Kontaktní osoba: Zuzana
Máchová. Akce je organizována ve spolu-

práci s TJ Chodov. Pro diváky vstup zdar-
ma. Místo: TJ Chodov, Mírového hnutí
2137, Praha 11.
*Akce organizované za finanční podpory
Magistrátu hl. m. Prahy

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.

TURNAJ VE FOTBÁLKU:

1100..  44.. ❑❑    1166..0000––1166..4455    ❑❑    PPrreezzeennccee
❑❑    1177..0000––1199..4455    ❑❑    ZZááppaassyy

2244..  44.. ❑❑    1166..1155––1199..0000    ❑❑    ZZááppaassyy
❑❑    1199..1155––1199..3300    ❑❑    VVýýsslleeddkkyy

FILMOTÉKA
NNoovviinnkkyy  ii ssttaarréé  kkuussyy  ffiillmmoovvééhhoo  ppllááttnnaa..
Termíny: 5., 12., 19., 26., 4.
vždy od 17.30 hodin

DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  nnaalleezznneettee  nnaa
wwwwww..ddddmmjjmm..cczz..

Letní tábory DDM JM 2006
TTUUZZEEMMSSKKÉÉ  TTÁÁBBOORRYY
mmííssttoo tteerrmmíínn vveeddoouuccíí vvěěkk zzaamměěřřeenníí
HHooššttkkaa  UU  DDuubbuu 1. 7.–21. 7. 2006 Messnerová 6–13 CTH, hry

21. 7.–4. 8. 2006 Kvirenc 7–15 CTH, hry
HHooššttkkaa  ZZeelleennáá  lloouukkaa

6. 7.–15. 7. 2006 Lála 15–23 kurz pro náctileté
15. 7.–29. 7. 2006 Rezek 7–15 CTH, hry
29. 7.–12. 8. 2006 Jezdinský 7–15 CTH, hry
12. 8.–26. 8. 2006 Jezdinský 7–15 CTH, hry

KKoozzoojjeeddyy 1. 7.–8. 7. 2006 Glaserová 6–15 VV, keramika
8. 7.–15. 7. 2006 Máchová 8–15 sport. tábor

15. 7.–22. 7. 2006 Belešová 4–12 VV, hry
VVřřeessnnííkk 30. 7.–6. 8. 2006 Dolejšová 4–7 hry, poníci
SSoobběěššíínn 12. 8.–19. 8. 2006 Glaserová 10–26 sport, volejbal
NNoovvéé  HHuuttěě 19. 8.–26. 8. 2006 Chytilová 6–15 taneční soustř.
KKoozzoojjeeddyy 22. 7.–29. 7. 2006 Vrbová 6–12 hry, všeobecně

ZZAAHHRRAANNIIČČNNÍÍ  TTÁÁBBOORRYY
mmííssttoo tteerrmmíínn vveeddoouuccíí vvěěkk zzaamměěřřeenníí
ŠŠppaanněěllsskkoo 30. 6.–13. 7. 2006 Janovská od 6 let pobyt u moře

11. 7.–24. 7. 2006 Slepičková 10–25 pobyt u moře
22. 7.–4. 8. 2006 Glaserová od 8 let pobyt u moře
2. 8.–15. 8. 2006 Chytilová 10–20 pobyt u moře

13. 8.–26. 8. 2006 Vrbová 8–18 pobyt u moře

PPŘŘÍÍMMĚĚSSTTSSKKÝÝ  TTÁÁBBOORR  ++  PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÁÁ  KKEERRAAMMIICCKKÁÁ  DDÍÍLLNNAA
mmííssttoo tteerrmmíínn vveeddoouuccíí vvěěkk
PPrraahhaa 1. 7. – 6. 7. 2006 Žitná od 12 let

Informace o cenách a přihlášky na výše uvedených kontaktech.

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V DUBNU 2006:

ČČttvvrrtteekk ❑❑ 66.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů..  Komorní orchestr a sólisté.

Sál Martinů, Hudební fakulta AMU

PPoonndděěllíí ❑❑ 1100.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů.. Sál ZUŠ J. Růžičky

SSttřřeeddaa ❑❑ 1199.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů  ––  kkoommoorrnníí  hhuuddbbaa..

Sál ZUŠ Křtinská

ČČttvvrrtteekk ❑❑ 2200.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů  ––  „„RRooddiiččee  aa  žžáákk““..

Sál ZUŠ Křtinská

PPoonndděěllíí ❑❑ 2244.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů.. Sál ZUŠ J. Růžičky

SSttřřeeddaa ❑❑ 2266.. ❑❑ 1188..3300
JJaazzzzoovvýý  vveeččeerr  kk ppooccttěě  JJ..  JJeežžkkaa..

Sál ZUŠ Křtinská

ČČttvvrrtteekk ❑❑ 2277.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů.. Sál ZUŠ Křtinská

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

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

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

TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 
Prahy 11 na kanálu UPC:
7.45, 12.45, 18.45 a 22.45

Zpravodajství můžete sledovat 
i na: www.praha11.cz
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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 DUBNU 2006:

ssoobboottaa ❑❑    11.. ❑❑    1166..3300
JJaarrnníí  ČČvvaacchhttaanniiccee  ––  pohádku o jaru zahra-
jí herci divadla Mazec.

ssoobboottaa ❑❑    88.. ❑❑    1166..3300
VVeelliikkoonnooččnníí  ppoohhááddkkaa  –– v podání loutek
a herců divadla Mrak.

ppáátteekk ❑❑    2211.. ❑❑    99..0000
KKlluukk  nneebboo  hhoollkkaa  –– pohádkou formou nám
herci divadla ŠŮS vysvětlí, jak děti přichá-
zejí na svět.

ssoobboottaa ❑❑    2222.. ❑❑    1166..0000
KKaarrnneevvaall  nnaa  ssvv..  JJiiřříí…… jarní dětský karne-
val s předtančením tanečního studia AT
DOMINO, tancem pro děti i dospělé, se
soutěžemi o pěkné ceny. Svým vystoupe-
ním děti překvapí kouzelník.

PPoonndděěllíí ❑❑    2244.. ❑❑    1144..0000
ČČeerrnnookknněěžžnnííkk  ttrrppaassllííkkeemm – napínavou po-
hádku s písničkami zahrají herci divadelní
ag. Naše princezna.

ssoobboottaa ❑❑    2299.. ❑❑    1166..3300
OO hhooddnnéémm  ddřřeevvoorruubbccii – pohádku zahrají
herci divadla Albatros.

NNAA  VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  PPRRÁÁZZDDNNIINNYY ––  
nnaa  ččttvvrrtteekk  1133..  44..  22000066  ––  jjssmmee  pprroo  dděěttii  ppřřii--
pprraavviillii  VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  KKLLUUBBÍÍČČKKOO,,  kkddee  ssii
ppřřeeddšškkoollááccii  ii šškkoollááccii  mmoohhoouu  oobbaarrvviitt  vveelliikkoo--
nnooččnníí  kkrraasslliiccii  aa vvyyrroobbiitt    ppřřáánnííččkkoo  kkee  ssvváátt--
kkůůmm  jjaarraa..  PPoořřaadd  ppoottrrvváá  oodd  88,,3300  ddoo  1133,,0000
hhooddiinn..  OOdd  1122..0000  hhooddiinn  jjee  ppřřiipprraavveennoo    ppřřeedd--
ssttaavveenníí  ddiivvaaddllaa  PPAALLEEČČEEKK  „„JJaakk  HHaanniiččkkaa
aa HHoonnzzííkk  ssllaavvíí  VVeelliikkoonnooccee““,,  kktteerréé  jjee  mmoožžnnoo
nnaavvššttíívviitt  ii ssaammoossttaattnněě..
DDěěttii  ssii  ppřřiinneessoouu  ppřřeezzůůvvkkyy,,  ssvvaaččiinnkkuu  aa vvyy--
ffoouukknnuuttáá  vvaajjííččkkaa..  
IInnffoorrmmaaccee  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

Každý čtvrtek od 18.30 hod. a od 19.30
hod. můžete v Klubce zdokonalovat svou
postavu při orientálních tancích.
TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvááss!!

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

AEROBIK PRO ŽENY A DÍVKY –

Aerobní cvičení s Veronikou Huvarovou
probíhá každé úterý od 18.00 do 19.30
hod.

Cvičení TAIČI

OOdd  11..  33..  22000066 je v KD Klubka otevřen nový
kurz cvičení TAI–ČI pro začátečníky. Kurz
probíhá každou středu od 19.00 do 20.00
hod. IInnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell..::  773311 441111 331133..

ANGLIČTINA NA MATEŘSKÉ

OOdd  úúnnoorraa  22000066  bbyyllyy  ooppěětt  ootteevvřřeennyy  kkuurrzzyy
aanngglliiččttiinnyy,,  které jsou především určené
maminkám na mateřské dovolené. Zájem-
kyně mohou stále přijít učit se nebo zopa-
kovat si angličtinu a popovídat si s ostatní-
mi maminkami v příjemném prostředí Kul-
turního domu Klubka. IInnffoorrmmaaccee  zzíísskkááttee  

nnaa  tteell..::  773399 005544 993300
ooffffiiccee@@aaggeennttuurraa--hheerrmmeess..cczz

wwwwww..aaggeennttuurraa--hheerrmmeess..cczz

KLUBKA NABÍZÍ NA DRUHÉ POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU NĚKOLIK VOLNÝCH
MÍST V TĚCHTO KURZECH:

❑❑    keramická dílna pro děti i dospělé  ❑❑    vý-
tvarná dílna  ❑❑    výuka hry na flétnu a klá-
vesy  ❑❑    sólový zpěv

VV ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  ssee,,  pprroossíímm,,  iinnffoorrmmuujjttee
uu ppaanníí  HHrraabběěttoovvéé  nnaa  tteell..::  227722 993300 114499

vv ddoobběě::  PPoo––ČČtt  88..3300––1155..0000,,  
PPáá    88..3300––1122..0000  hhoodd..

KKUULLTTUURRNNÍÍ  DDŮŮMM  KKLLUUBBKKAA  
ssii  VVááss  ddoovvoolluujjee  44..  44..  vv 1177..0000  hhoodd..  ppoozzvvaatt
ddoo  MMaalléé  ggaalleerriiee  CChhooddoovvsskkéé  ttvvrrzzee  nnaa  vveerrnnii--
ssáážž  vvýýssttaavvyy  dděěttsskkýýcchh  pprraaccíí  zz vvýýttvvaarrnnéé
ssoouuttěěžžee  BBAALLOONNSSTTOORRYY  22000066..  ÚÚvvooddeemm
bbuuddoouu  ppřřeeddáánnyy  cceennyy  aauuttoorrůůmm  vvííttěězznnýýcchh
pprraaccíí..



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

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

❑❑ 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 míčů
a overballů. Cvičení probíhá v pondělí
v 18.30 hod.

❑❑ NNAABBÍÍDDKKAA  PPOOBBYYTTŮŮ  ––  LLeettnníí  oozzddrraavvnnýý
ppoobbyytt  ss ppllaavváánníímm  dděěttíí::  hotel Mozolov – 
15. 7.–22. 7. 2006. Letní aktivní dovolená
pro celé rodiny v krásném prostředí České
Sibiře, program nabízí plavání dětí od 9
měsíců, cvičení a výtvarnou dílnu pro děti
od 2 let, pro maminky kondiční cvičení,
táborák, bojovku, hry v přírodě.
Bližší informace se dozvíte na našem tel.
čísle nebo osobně.

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

DDUUBBEENN 22000066 KKUULLTTUURRNNÍÍ PPŘŘEEHHLLEEDD 99

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.

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



KKUULLTTUURRNNÍÍ PPŘŘEEHHLLEEDD DDUUBBEENN 220000661100

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 DUBNU 2006

ppoonndděěllíí ❑❑ 33.. ❑❑ 1199..0000..

SSmmyyssll  kkrriissttoovvaa  ppoosseellssttvvíí..  O významu Kri-
stova poselství promluví P. MgA. Jaroslav
Konečný, doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.,
prof. dr. Jaroslav Vodrážka, CSc. Na varha-
ní portativ a gemshorny zahrají P. MgA.
Jaroslav Konečný, prof. dr. Jaroslav Vod-
rážka, CSc.

ssttřřeeddaa ❑❑ 55.. ❑❑ 1199..0000

BBrreevviiáářř  vvooddnnáářřsskkééhhoo  vvěěkkuu  ––  AArriissttootteelleess
aa žžiivvllyy..  Poznání starých Řeků zrcadlí se
v přírodě vesmíru a v nás. Přednáší
Ing. Adolf Inneman PhD., autor seriálu
v časopisu Dotek.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 66..

MMoojjžžííššůůvv  eettiicckkýý  kkooddeexx  ––  DDeessaatteerroo  vv oobbmměě--
nnáácchh  ččaassuu..  Přednáší doc. PhDr.. Miluše
Kubíčková, CSc.

nneedděěllee ❑❑ 99.. ❑❑ 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 ❑❑ 1122.. ❑❑ 1199..0000

ČČaannggaallaall  JJóóggii  vvyypprraavvuujjee  oo RRaammaannaa  MMaa--
hháárrššiimm..  Jak se z bezvěrce stal oddaný
stoupenec. Přednáší filozof, jogín, autor
četných knih s duchovní tematikou PhMr.
Rudolf Skarnitzl.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1133.. ❑❑ 1199..0000
MMeezziilliiddsskkéé  vvzzttaahhyy  – Jak vrátit vztahy k ra-
dosti. Přednáší Zdenka Hoffmanová.

ppáátteekk ❑❑ 1144.. ❑❑ 1199..0000
IInnddiiee  ––  cceessttaa  nnaa  cceellýý  žžiivvoott..  Dozrát ke kva-
litnímu způsobu života lze jen pokorou, po-
znáním a pracovitostí. Přednáší Ivana Gr-
melová a Pavel Mázl ze Sdružení RChar-
monie.

ppáátteekk ❑❑ 2211.. ❑❑ 1199..0000  
MMyyssttéérriiuumm  ččlloovvěěkkaa::  MMyyssttéérriiuumm  vvzzkkřřííššeenníí..
Přednáška s meditací Terezy Skoumalové.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2266.. ❑❑ 1199..0000
SSfféérryy  ssttvvoořřeenníí. O vnímání barev netradič-
ním způsobem, pochopení aury i sebe.
Přednáší Evžen Paulíček z Aura Centrum
ESP – interpretace a fotografování aury.

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

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, rodinně-
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

VÝSTAVA
PRO KOČKU

jarní umísťovací
výstava 

opuštěných koček
nneedděěllee  22..  dduubbnnaa  22000066

CChhvvaallsskkáá  ttvvrrzz
PPrraahhaa  99--HHoorrnníí  PPooččeerrnniiccee
oodd  1100..0000  ddoo  1177..0000  hhooddiinn

Zastávka Chvaly, první zastávka 
konečné metro B Černý most

Bus č.: 221, 223, 261, 273, 303, 304,
344, 353, 398

EExxppoozziiccee  ddaallššíícchh  ddoommááccíícchh  zzvvíířřaatt,,  
pprrooggrraamm  pprroo  dděěttii

Vstupné: konzerva krmení pro kočky
(možno koupit na místě)

wwwwww..KKOOCCKKYY--oonnlliinnee..cczz
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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  ––  ppřřiijjíímmáámmee  ppřřiihhlláášš--
kkyy na duben–červen 2006 na kurzy mě-
síční 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  oobbrraazzůů,,  uumměělleecckkýýcchh  ffoottooggrraaffiiíí,,
vvýýššiivveekk  aa  mmaallbbyy  nnaa  sskkllee  uumměěllccůů  zz  kkrroouužžkkuu
AAMMDD  vv  PPeettýýrrkkoovvěě  uulliiccii.

VVýýssttaavvaa  ppoottrrvváá  ddoo  99..  ččeerrvvnnaa    22000066..

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

SSrrddeeččnněě  vvááss  zzvveemmee  nnaa  nneedděěllnníí  
bboohhoosslluužžbbyy  ppřřííssttuuppnnéé  vveeřřeejjnnoossttii

nneedděěllee  22..,,  99..,,  1166..,,  2233,,  aa  3300..  dduubbnnaa  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

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

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE 
Jana a Zdeněk

Červinkovi
nabízejí masážní služby
■ klasická masáž
■ segmentová masáž
■ prvky měkkých technik
■ masážní přístroje Shiatsu

KKoonnttaakktt::
606 882 234 nebo 723 027 679

bezbariérový objekt 
Peterkova 1965, Jižní Město II

ŠACHY MLÁDEŽI
Jižního Města
Příjímáme skupiny do 10 hráčů 
na sezónu 2005/2006. Hrajeme
1x měsíčně ve středu od 14.00 
do 15.30 hodin v ZŠ, Donovalská 40.
Příspěvek na šachový svaz 
a organizační výdaje činí 
na školní rok 2005/2006 150 Kč.

TTeerrmmíínnyy  vv rrooccee  22000066::
1199..  44..,,  1177..  55..,,  1144..  66..

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

u kostela sv. Františka z Assisi

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.: 267 910 008

ČČttvvrrtteekk 1188..0000
NNeedděěllee 1100..0000

FFaarrnníí  kknniihhoovvnnaa  
ssvv..  FFrraannttiišškkaa  zz AAssssiissii
je umístěna v suterénu
farní budovy. Je poměr-
ně velmi dobře vybave-
na nejen literaturou du-
chovně zaměřenou
(bible, její výklady
a úvody, církevní ději-

ny, duchovní osobnosti a svatí, církevní do-
kumenty aj.), ale i literaturou zabývající se
dějinami všeobecně, uměním, cestopisy,
beletrií, mapami a literaturou řady dalších
oborů včetně dětské literatury – celkem
přes 4 000 svazků. Kromě toho je možné si
vypůjčit i časopisy různého zaměření; v po-
slední 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 DUBNU 2006

ččttvvrrtteekk ❑❑    66.. ❑❑    1199..0000  
SSeebbeelláásskkaa  ––  ssoobbeeccttvvíí  nneebboo  ccttnnoosstt, před-
náška RADA A POMOC, účastnický po-
platek 20 Kč (Klub Na Dně, vchod E).

ssoobboottaa ❑❑    88.. ❑❑    1166..0000
BBaacchhoovvyy  ppaaššiijjee, provedení dramatizace,
předpremiéra (Klub Na Dně).

nneedděěllee ❑❑    99.. ❑❑    1100..0000
KKvvěěttnnáá  nneedděěllee  ––  mmššee  ssvvaattáá  pprroo  dděěttii  ss kkyyttaa--
rroovvýýmm  ddoopprroovvooddeemm (kaple, vchod A).

nneedděěllee ❑❑    99.. ❑❑    1166..0000
BBaacchhoovvyy  ppaaššiijjee, provedení dramatizace,
premiéra (KD Opatov).

ppoonndděěllíí ❑❑    1100.. ❑❑    1166..0000
PPrrooff.. LLuubboommíírr  MMllččoocchh  ––  KKřřeessťťaannsskkáá  ppoolliittii--
kkaa  II..  rreeppuubblliikkyy, přednáška, Sdružení křes-
ťanských seniorů (Klub Na Dně, vchod E).

ččttvvrrtteekk ❑❑    2200.. ❑❑    1199..0000
JJaakk  ppoorroozzuumměětt  ssvvýýmm  ppřřáánníímm, přednáška
RADA A POMOC (Klub Na Dně, vchod E).

nneedděěllee ❑❑    2233.. ❑❑    1100..0000
MMššee  ssvvaattáá  ss kkyyttaarroovvýýmm  ddoopprroovvooddeemm (ka-
ple, vchod A).

ppáátteekk  aažž  ppoonndděěllíí ❑❑    2288..  44..  aažž  11..55..
VVííkkeenndd  tteerreennnnííhhoo  llyyžžoovváánníí, Křesťanský
sportovní klub, tel. 603 256 411.

ssoobboottaa ❑❑    2299..
VVýýlleett  zzaa  ttrraaddiicceemmii  ddoo  MMooddrrééhhoo  ddoommuu  vv PPoo--
ddoorrlliiččíí, jednodenní výlet za tradičními ře-

Jedná se o živá a názorově otevřená setká-
ní, na něž zveme všechny, kdo se chtějí ne-
jen více dovědět o těchto otázkách, ale též
navzájem obohacovat sebe i druhé, a po-
dělit se o své zkušenosti z hledání hodnot
trvalých a každému prospěšných. Vítáni
jsou všichni, nebojte se přijít a zapojit se.
Setkání vede náš jáhen Pavel Urban.
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.

mesly, vesnickým způsobem života a eko-
logickým hospodařením, předběžná cena
300 Kč, přihlášky na tel. 736 469 284.

Poradna Rada a pomoc
BBeezzppllaattnnéé  pprráávvnníí  kkoonnzzuullttaaccee –– každou
středu 16.00–18.00, nutno objednat 
se na tel. 736 469 284, vchod D. Bezplat-
né terapeutické konzultace –– každý čtvrtek
17.00–19.00, nutno objednat se na tel.
736 469 284, vchod D.
BBeezzppllaattnnéé  tteerraappeeuuttiicckkéé  kkoonnzzuullttaaccee..

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

PROGRAM V DUBNU

ssttřřeeddaa ❑❑    55.. ❑❑    1166..0000––1199..0000
CChhooddoovvsskkýý  BBeerráánneekk – tradiční předveliko-
noční festival lidových řemesel a výtvar-
ných technik (celé KC).

úútteerrýý ❑❑    1100.. ❑❑    1199..0000
KKoonncceerrtt  žžáákkůů  SSUUŠŠ  AAlltteerraa  PPaarrss (Klub Na
Dně, vchod E).

ssttřřeeddaa ❑❑    1122.. ❑❑    1177..3300––1199..0000
KKeerraammiicckkáá  ooddppoolleeddnnee  pprroo  dděěttii  ii  rrooddiiččee  při-
hlášky na tel 603 180 180 (Alera Pars,
vchod E).

JAPONSKÁ MASÁŽ 
Shiatsu

DDoobbrráá  mmeettooddaa  pprroo  uuvvoollnněěnníí  
ffyyzziicckkýýcchh  ii ppssyycchhiicckkýýcchh  bbllookkůů..

MMaassáážžee  55  mmiinn  oodd  mmeettrraa  HHáájjee,,  
cceennaa  225500  KKčč//11  hhoodd..,,  

336600  KKčč//11,,55  hhoodd..

OObbjjeeddnnáávvkkyy  ppřřiijjíímmáá::  
PPeettrr  MMaacchh,,  660033 116633 662233
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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, programo-
vání a další)
❑ vstup zdarma

PPrraavviiddeellnnýý  pprroovvoozz  vv  zziimměě
pondělí–pátek 14.00–18.00

wwwwww..kkaammíínneekk..oorrgg//nnaaddnnee

OOtteevvřřeennýý  kklluubb  vvee  ssttyylluu  ččaajjoovvnnyy  
ss ddoopprroovvooddnnýýmm  pprrooggrraammeemm..

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

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

PROGRAM :

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 ❑❑ 1122..  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

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

PROGRAM V DUBNU

nneedděěllee ❑❑    1166.. ❑❑    1199..3300  
PPaattiinnaa  aa  YYoouunngg  FFrreeaakkss,, koncert.

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 DUBNU:

ssttřřeeddaa ❑❑    55..  
Promítání.

ssttřřeeddaa ❑❑    1122..
Turnaj ve fotbálku.

ppáátteekk ❑❑    2211..
Koncert „Punk vs. Hiphop“.

ssttřřeeddaa ❑❑    2266..
Promítání.

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

KD KLUBKA NABÍZÍ 
PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.

IInnffoorrmmuujjttee  ssee,,  pprroossíímm,,  
nnaa  tteell..::  

227722  993300  002233..

•  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

Křesťanský sportovní klub 
ve spolupráci s MČ Praha 11

pro Vás opět připravil

tradiční multimediální
inscenaci

Johann Sebastian BACH:
PAŠIJE PODLE JANA 

■ již 66.. ročník 
■ nadčasová Bachova hudba
■ pohybové ztvárnění myšlenek a děje
■ projekce originálního textu, překladu

a inspirovaných dětských kreseb

99..  dduubbnnaa  22000066  oodd  1166..0000  hhoodd..  
vv ssáállee  KKDD  OOPPAATTOOVV  
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......  ssttaavvttee  ssee  uu nnááss  !!
SSppoojjeenníí::  metro C Háje, bus 154, 203, 170,
zastávka Brechtova, vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V DUBNU 2006

PPrrooCChhrriisstt  22000066  PPOOCCHHYYBBNNOOSSTTII  AA  ÚÚŽŽAASS
Záznam přenosu z Olympijské haly v Mni-
chově. Program obsahuje hudbu, divadelní
scénky, životními příběhy a slovo Ulricha
Parzanyho. Půjde o zamyšlení nad naším
životem a nad věcmi, kterým buď věříme,
nebo nevěříme.
PPrroommííttáánníí  66..––99..  dduubbnnaa  22000066
Na programu budou mimo jiné i následují-
cí témata: Když něco vlastníš, tak jsi ně-
kdo! Jakou mám vlastně cenu? Nebe ne-
bo peklo – záhuba nebo znovuzrození, Co
přijde po smrti? Bezpečí už není moc bez-
pečné. Co nám pomůže proti strachu?
Hlavně zdraví! Kdo utiší naši touhu po
uzdravení? Tsunami, teror a smrt – A kde
je Bůh?

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.

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

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

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

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

KURZY ANGLIČTINY
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

MMoožžnnoosstt  ppřřiihhllááššeenníí  ii oodd  ppoolloolleettíí

ssoobboottaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000
SSoouutthh  CCiittyy  CCaaffee  – vyprávění v angličtině
s překladem do češtiny.
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  jjee  kkoonncciippoovváánn  jjaakkoo  cceelleekk,,  aallee  mmůůžžeettee
nnaavvššttíívviitt  ii  jjeeddnnoottlliivváá  sseettkkáánníí..
Chcete prozkoumat současné moderní,
praktické křesťanství v prostředí přátelské
a vstřícné atmosféry? Večer začíná občer-

stvením, 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…

OOPPRRÁÁŠŠEENNÍÍ  ZZÁÁKKLLAADDŮŮ  AA  CCOO  NNÁÁMM  MMŮŮŽŽEE
UUKKÁÁZZAATT  AALLFFAA  II  OOMMEEGGAA

ččttvvrrtteekk ❑❑ 66..
PPrrooCChhrriisstt  – pochybnosti a úžas.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1133..
PPrroočč  aa  jjaakk  ssee  mmooddlliitt??

ppáátteekk ❑❑ 1144..  aažž  1177..
VVeelliikkoonnooččnníí  aakkccee  mmllááddeežžee::  Kdo je to svatý
Duch?, Co svatý Duch dělá?, Jak mohu
být naplněn Duchem?

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2200..
JJaakk  nnááss  BBůůhh  vveeddee??

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2277..
JJaakk  mmoohhuu  ooddoollaatt  zzlléémmuu??
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ččttvvrrtteekk ❑❑ 2288..
55..  CCeelloossttááttnníí  ssjjeezzdd  mmllááddeežžíí  CCBB  v Litomyšli
(na 100 %).

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

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1166..0000––1177..3300
WWHHAALLEE  CCLLUUBB  ––  pprroo  dděěttii  oodd  99  ddoo  1133  lleett..
Výuka angličtiny, písničky, příběhy z Bible,
hry, ruční práce atd.
info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803.

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 neobyčej-
ných her, poutavé přiblížení nejznámějších
biblických příběhů, můžeš poznat nové kama-
rády, zajet s námi na výlet či klubový 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

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 
e-mailem, 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:

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..  

POZVÁNKA NA NEDĚLI, 26. 3.
V 9.30 V OBČANSKÉ PORADNĚ:
Bohoslužby s kázáním povede MMggrr.. JJaann
KKeelllleerr,,  farář ČCE a starosta Jimramova. Po
občerstvení promluví o problematice  práce
v církvi a obci s následným rozhovorem.

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  

aaddrreessee::  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

DELFÍNEK
– plavecké kurzy pro děti 

bbaazzéénn  SSOOŠŠ,,  SSOOUU,,  OOUU  
PPrraahhaa  44,,  ZZeelleennýý  pprruuhh  11229944//5500

KKUURRZZYY  PPRROO  DDĚĚTTII::  
pátek  15.00–16.00 hod.

16.00–17.00 hod.
17.00–18.00 hod.

JJAARRNNÍÍ  KKUURRZZYY:: duben–červen 2006.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee::  IInngg..  PPaavveell  VVeesseellýý,,
tteell::  227711 991111 335566,,  772233 881155 887744  ((vveeččeerr))
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AKCE PRO VEŘEJNOST 
NA TOULCOVĚ DVOŘE 
– DUBEN 2006

SSoobboottaa ❑❑    11.. ❑❑    1100..0000––1177..0000
SSttaarrooččeesskkýý  vveelliikkoonnooččnníí  jjaarrmmaarrkk  
Tradiční jarní setkání, na kterém si můžete
nejen nakoupit dárečky, ale také v řadě díl-
niček vyrobit drobné velikonoční předměty.
Nebudou chybět ani ukázky lidové tvorby,
možnost vyzkoušet si tradiční řemesla
a prohlédnout si areál a farmu s domácími
zvířátky. Zazpíváte si jarní písně, připrave-
no bude malé občerstvení. Po skončení jar-
marku (v 17.30 hod.) proběhne starodávný
zvyk loučení se zimou. Společně vynese-
me Moranu a zpět přineseme jaro. Vstup-
né: dospělí 60 Kč, děti, studenti a důchodci
30 Kč, rodinné I. (1 dosp. + 2 děti) – 100
Kč, rodinné II. (2 dosp. + 2 děti) – 160 Kč.

ÚÚtteerrýý ❑❑    44.. ❑❑    1100..0000––1122..0000
EEkkoollooggiicckkáá  ddoommááccnnoosstt??  PPrroočč  nnee??Jak na
to, aby naše ekologická stopa byla co ne-
jmenší a přitom byla naše domácnost čistá
a fungující. Tentokrát se zaměříme na obý-
vací pokoj – přírodní materiály v interiéru,
péče o nábytek a textilie. Nutná rezervace
na tel. 271 750 548. Vstupné: Dospělý
(+0–1 dítě) 50; dospělý + 2 děti 70 Kč.

ppoonndděěllíí ❑❑    1100.. ❑❑    1144..0000––1188..0000  
VVeelliikkoonnooccee  nnaa  ssttaattkkuu.. Tradiční příjemné od-
poledne ve znamení blížících se Velikonoc.
V dílničkách se zaměříme na zdobení
kraslic různými technikami. Přineste si
s sebou alespoň 6 ks čistých vyfouknutých
vajec (vejdumků). Můžete přicházet během
odpoledne, nejpozději však do 17.00, aby
jste si stihli vše vyrobit. Účastnický popla-
tek: dospělí 50 Kč, děti, studenti a důchod-
ci 30 Kč, rodinné I. (1 dosp. + 2 děti) – 90
Kč, rodinné II. (2 dosp. + 2 děti) – 130 Kč 

ssttřřeeddaa ❑❑    1122.. ❑❑    99..3300––1122..3300  
VVíímmee  ccoo  jjíímmee?? Přijďte si vyzkoušet jak
zdravě, chutně a levně zařadit do našeho
jídelníčku produkty biologického zeměděl-
ství. Tentokrát dostanete návody, tipy a re-
cepty na dělání pomazánek, budeme si ta-
ké povídat o ovsu. Nutná rezervace na tel.

271 750 548. Vstupné: Dospělý (+0–1 dí-
tě) 120; dospělý + 2 děti 160 Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑    1122.. ❑❑    oodd  1166..0000
JJaarrnníí  úúkklliiddoovváá  bbrriiggááddaa..  Letos budeme po
zimě uklízet nejen bezprostřední okolí
Toulcova dvora… Úklid zakončíme pose-
zením u táboráku (hudební nástroje s se-
bou!). Drobné občerstvení zajištěno. S se-
bou: pracovní oděv a rukavice. Sraz: Od
16.00 můžete průběžně přicházet k hlavní
bráně Toulcova dvora.

SSoobboottaa ❑❑    2222.. ❑❑    1100..0000––1188..0000  
DDeenn  zzeemměě..  Přijďte oslavit tento svátek do
rozkvetlého Toulcova dvora! Stejně jako lo-
ni na vás čekají dílničky, aktivity a hry
s „eko“ tematikou, hudební minifestival
a veletrh neziskových organizací a firem
z oblasti ekologie a ochrany životního pro-
středí. Na minifestivalu zahrají kapely:
Techtle Mechtle, Nezebend, Bezefšeho,
Pavlína Jíšová a Pavel Malina. Vstupné:
dobrovolné.

NNeedděěllee ❑❑    2233..
PPoollaabbsskkýýmmii  lluuhhyy  ((vvyycchháázzkkaa))  Ve druhé po-
lovině dubna se luhy pokryjí koberci dym-
nivek a sasanek, kam až oko dohlédne.
Pojďme se nadýchnout jejich vůně a po-
hádkové atmosféry jarního lesa. Všem,
kteří se přihlásí na tel.: 271 750 548, sdělí-
me přesné informace o odjezdu. Účastnic-
ký poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad lekto-
ra a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje
dopravu a vstupy do objektů). Děti do 12
let zdarma. Koná se za každého počasí!

SSttřřeeddaa ❑❑    2266.. ❑❑    1100..0000––1122..0000
ZZddrraavvíí  nnaa  ddoossaahh.. Tentokrát si povíme o co-
lorterapii – léčení barvami. Součástí pro-
gramu je procházka naším areálem, ukáz-
ka jednotlivých terapií, tématický text a by-
linkový čaj. Probíhá v mateřském klubu
Mateřídouška, srdečně ale zveme i další
zájemce z řad veřejnosti. Svou účast je
nutno vždy nahlásit nejpozději do před-
cházející středy na tel. 271 750 548.
Vstupné: Dospělý (+0–1 dítě) 120; dospělý
+ 2 děti 160 Kč.

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 

Jana Jelínková

ZEMĚ má svůj svátek,
přijďte jej slavit

Potřeba upozorňovat na problémy
planety je dnes, v kontextu ekologic-

kém i sociálním, stále naléhavější. Vždyť
většina globálních jevů ovlivňuje život
také v naší zemi. Proto je dobře, že
vznikají iniciativy a projekty, které se
snaží s nimi seznamovat, upozorňovat
na ně, a především je řešit. Jednou
z nejstarších iniciativ je světově uznáva-
ný Den Země. Vznikl v sedmdesátých
letech v USA a každoročně 22. dubna si
jej připomíná přes 200 milionů lidí na
celém světě, mezi nimi i občané ČR.
K tradičním organizátorům patří Středis-
ko ekologické výchovy Toulcův dvůr
v Hostivaři. „Naše oslavy Dne Země,
který letos připadá na sobotu 22. dubna,
je akcí pro širokou veřejnost,“ vysvětluje
předseda pořádající organizace Jan 
Chvátal. „Program koncipujeme pro
všechny věkové skupiny, takže dospělí
návštěvníci získají množství zajímavých
informací a tipů, děti budou hrát různé
hry, a také si vyzkoušejí rukodělné čin-
nosti,“ upřesňuje pan Chvátal. Kromě
mnoha sdružení a organizací, které se
tu budou prezentovat, je součástí oslav
v Toulcově dvoře i hudební festival, při
němž se vystřídá mnoho zajímavých in-
terpretů a skupin. Například Bezefšeho
nebo Pavlína Jíšová. Země bude mít
svátek, tak ho pojďme společně a aktiv-
ně prožít.

JJaakkuubb  MMoorraavveecc


