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INFORMACE ÚMČ
Rozpočet MČ Praha 11

ŠKOLSTVÍ
Zápisy MŠ, SŠ, VOŠ a VŠ

ROZHOVOR
Ondřej Havelka

ROZPOČET MČ Praha 11
pro rok 2006 – ambiciózní a odvážný
Zastupitelstvo městské části Praha 11 ve čtvrtek 19. ledna

2006 projednalo a schválilo rozpočet na rok 2006. Pro
obyvatele Jižního Města je to dobrá zpráva, a to i proto, že pro
rozpočet zvedlo ruku dvacet devět (64 %) zastupitelů včetně
čtyř opozičních. Proti hlasovali tři zastupitelé (7 %), pět 
(11 %) se jich hlasování zdrželo. 

Rozpočet na rok 2006 vychází ze zdrojových možností naší
městské části: z vlastních příjmů, dotací ze státního rozpočtu
a rozpočtu hlavního města Prahy. Z převodu vlastních fondů
hospodářské činnosti, které tvoří zisk z minulých let, odpisy
bytového a nebytového fondu a zapojení prostředků z účtu
privatizace. Schválený rozpočet tvoří příjmy ve výši
616 862 000 Kč a výdaje ve výši 769 779 000 Kč, schodek ve
výši 152 918 000 Kč bude kryt zapojením finančních prostřed-
ků vytvořených v minulých letech. 

Příjmy městské části – celkem 616 862 000 Kč
Rozpočtové příjmy městské části jsou tvořeny z daňových
a nedaňových příjmů a dotací a jsou o 28 % vyšší než v roce
2005. Výrazně se zde projevuje snaha zastupitelstva zapojit do
příjmů finanční prostředky z účtu privatizace, letos dosáhnou
výše 198 314 000 Kč. Zastupitelstvo vzalo také na zřetel neustá-
lé zvyšování finančních prostředků vynakládaných na stavební
práce, a také hrozbu nárůstu DPH u bytového fondu. I proto má
snahu zkrátit rekonstrukci dvou bytových domů (Křejpského
a A. Drabíkové) z původně plánovaných tří let na dva roky.
Z celkové sumy výnosů z privatizace směřuje do fondu podpo-
ry regenerace 60 000 000 Kč, na řešení palčivých problémů
dopravy na JM 30 500 000 Kč, ty budou určeny především na

vybudování nových hromadných parkovacích stání (25 000 000
Kč), na cyklostezky (3 500 000 Kč) a na pěší komunikace
(2 000 000 Kč). Značná část těchto prostředků, 69 373 000 Kč,
bude investována do školských objektů, 6 000 000 Kč do spor-
tu, zhruba 23 000 000 Kč do bydlení – na regeneraci bytového
objektu v ulici A. Drabíkové – a 7 500 000 Kč na vybudování
nového parku u Chodovské tvrze. 

Další zdroj příjmů představují dotace. Jsou určeny na krytí
části nákladů školství, Centra sociálních služeb Praha – Jižní
Město, na sociální péči a na výkon státní správy. 

Finanční výdaje rozpočtu – celkem 769 779 000 Kč
Objem výdajů na rok 2006 vzrostl proti loňsku o 45 %.
Finanční výdaje rozpočtu se dělí do dvou skupin: na běžné
výdaje a na kapitálové výdaje. Struktura celkových výdajů na
rok 2006: běžné výdaje činí 441 226 000 Kč (57 %) a kapitá-
lové 328 554 000 Kč (43 %). 

SK SK SK SR SR
Rok 2002 2003 2004 2005 2006
Příjmy 491 632,0 525 918,5 700 235,4 482 912,0 616 862,0
BV 322 599,6 349 884,5 468 976,1 353 801,0 441 226,0
KV 190 039,0 136 490,0 193 311,4 177 749,0 328 554,0

Z uvedených čísel jasně vyplývá, že nárůstem podílu kapi-
tálových výdajů se majetek městské části zhodnocuje.

Seznámíme-li se blíže s jednotlivými druhy výdajů, můžeme
konstatovat, že výdaje směřují do oblastí upřednostňovaných
programovým prohlášením Rady MČ Praha 11, a to zase citli-
vě reaguje na priority obyvatel JM, kterými jsou jednoznačně
vzdělávání, bydlení, doprava, životní prostředí, bezpečnost.

O kapitálových výdajích lze říci, že nejvíce investičních
prostředků se vkládá opět do oblasti vzdělávání (téměř
125 000 000 Kč – 38 % kapitálových výdajů). Jedná se
o finanční prostředky na technické zhodnocení objektů mateř-
ských a základních škol, největší objem bude vložen do rege-
nerace ZŠ Donovalská, asi 33 300 000 Kč, dále do další etapy
regenerace ZŠ K Milíčovu 37 000 000 Kč a na vybudování
tělocvičny a půdní vestavby nejstarší školy na Jižním Městě,
ZŠ Chodov, asi 22 000 000 Kč (na tuto akci získala MČ pro
rok 2006 dotaci ze státního rozpočtu ve výši 15 000 000 Kč). 

Na druhém místě jsou kapitálové výdaje do oblasti bydle-
ní, především do dvou ambiciózních projektů – regenerace
bytových objektů patřících naší městské části, Křejpského
1504-1514 a Anny Drabíkové 534, 535 a 878. Tyto investiční
akce jsou náročné jak na finanční zdroje, tak na realizaci,
a navíc jsou obyvatelé zmíněných domů poměrně dlouhou
dobu obtěžováni stavebními pracemi. V letošním roce by ale
regenerace obou objektů měla být dokončena. 

Pokračování na str. 7
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Zastupitelstvo MČ Praha 11 
dne 19. 1. 2006 na své 25. schůzi mj.:

SCHVÁLILO:
■ rozpočet a finanční plán hospodářské

činnosti MČ Praha 11 na rok 2006,
podrobnosti na titulní straně a na
straně 7

■ rozpočtové opatření na zvýšení roz-
počtu 2005 o účelovou neinvestiční
dotaci ve výši 12 100 korun na úhra-
du výdajů v oblasti prevence krizo-
vých situací jako dar Sboru
dobrovolných hasičů Praha 4 – Cho-
dov

■ záměr vykoupení pozemku parcelní
č. 536/265 od fyzických osob
v katastrálním území Háje u hřiště
HC Háje

■ úpravu Zásad pro úplatný převod
bytových domů ve vlastnictví hl. m.
Prahy, svěřených MČ Praha 11, dopl-
něním věty: Kupní cena nemovitostí,
jejíchž záměr úplatného převodu byl
schválen v roce 2005. vychází ze zna-
leckých posudků zpracovaných
v roce 2005 podle platných právních
předpisů o oceňování majetku

O čem jednalo 
zastupitelstvo MČ

Individuální setkání
občanů se starostkou

a jejími zástupci
se koná 1. 3. 2006 

od 16.00 do 18.00 hod. 
v Ocelíkově ul.

Veřejné 
setkání občanů

se koná 8. 3. 2006 
od 18.00 hod.

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

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: ekonom odboru
a samostatný odborný referent ochrany pří-
rody, krajiny a zvířat
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu
neurčitou.

Pracovní náplní uvedené funkce bude
mimo jiné zpracovávat podklady pro potvr-
zení a ověření věcné a účetní správnosti
daňových účetních dokladů v rámci odbo-
ru. Dále se bude pracovník podílet na pří-
pravě podkladů pro tvorbu rozpočtu MČ
a pro rozpočtová opatření. Bude zajišťovat
přípravu rozborů hospodaření odboru
a další činnosti spojené s vedením ekono-
miky odboru, včetně uzavírání, evidence
a archivace smluv.

Dále pak bude zajišťovat výkon státní
správy v oblasti ochrany zvířat proti týrání
a podílet se na omezení výskytu škodlivých
zvířat a chorob. 

Požadavky na uchazeče podle § 4 záko-
na č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních 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 repub-
lice, který ovládá český jazyk,

■ způsobilost k právním úkonům,

■ bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání:
– vyšší odborné vzdělání (nejlépe ekono-

mického směru)

požadované znalosti:
– uživatelská znalost práce na PC (Word,

Excel, Outlook, Internet)
– vítána praxe ekonoma v samosprávě nebo

státní správě 

další dovednosti, schopnosti:
– vítán kladný vztah k životnímu prostředí 
– dobré komunikační schopnosti

– spolehlivost, pečlivost, samostatnost,
přesnost

– psychická odolnost

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění, nutno připojit
strukturovaný profesní životopis, ve kte-
rém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních čin-
ností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce (u cizích státních přísluš-
níků též obdobný doklad osvědčující bezú-
honnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohláše-
ním) a ověřenou kopii dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději 
do 10. 3. 2006 na adresu:
Úřad městské části Praha 11
personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: 
„Výběrové řízení – pozice ekonom a refe-
rent ochrany přírody, krajiny a zvířat
v odboru životního prostředí“

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

V Praze dne: 7. 2. 2006 

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha 11 – Úřad městské části Praha 11 
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11

vyhlašuje dne 7. 2. 2006 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

EKONOM A REFERENT OCHRANY PŘÍRODY, KRAJINY A ZVÍŘAT 
V ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DŮM ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ 
k dispozici i občanům Prahy 11
Městská část Praha – Kunratice

společně s Magistrátem hl. m.
Prahy nově zřídila Dům zvláštního
určení, což jsou chráněné byty, a to
v ulici K Zeleným domkům. V podsta-
tě se jedná o dům s pečovatelskou
službou, kde jsou všechny byty staveb-
ně upraveny tak, aby je mohly využí-
vat osoby na invalidním vozíku. 

Byty se skládají z předsíně s vesta-
věnými skříněmi, obývacího pokoje

s malou kuchyňskou linkou a plně
vybavené koupelny s WC. Některé
byty navíc mají ještě balkon nebo tera-
su, jejich rozměry jsou od 32 do 55 m2.
Objekt stojí v krásném prostředí,
v zahradě na okraji Kunratického lesa. 

Občané i z Jižního Města zde mají
k dispozici několik volných bytů již od
února. V první fázi se tu bude pouze
bydlet, postupně  budou uváděny do
provozu i služby.  
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Zabezpečuje s. r. o. SIRÉNA®
pro občany Prahy 11 bezplatně, 

vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat 
na tel./fax: 261 263 138

Tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s.,
divize tisk, Přátelství 986, 104 00 Praha 10,

tel.: 272 015 117, fax: 272 015 127

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

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

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

Jana Jelínková

předseda: Mgr. Jiří Polák
členové: Marta Šorfová (starostka), 
Marek Absolon, Pavel Bělohlávek, 

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

✝✝ Ing. Jan Komárek

■ V ranních hodinách 2. února vyhořel byt
v domě čp. 1509 v Křejpského ulici. Při
požáru bohužel zahynuly čtyři osoby. Jak
jste situaci viděla na místě vy osobně
a jak při této nešťastné události
postupovala radnice?
Já sama jsem o požáru byla informo-

vána ve čtyři hodiny ráno a okamžitě
jsem jela na místo neštěstí. To už bylo
do nemocnice odvezeno osm osob,
které se nadýchaly kouře. Ještě týž den
se ale tři lidé vrátili domů. Okolní byty
poškodilo sálavé teplo,  ty níže polože-
né voda použitá při hašení. Již od šesti
hodin ráno probíhaly úklidové a zabez-
pečovací práce. Podílela se na nich
správcovská firma Centra a odbor sprá-
vy majetku úřadu naší městské části.
Nejdříve bylo nutné uklidit chodníky
pokryté ledem z vody po hašení a ze
společných prostor vyklidit požárem
poničené věci. Uskutečnila se revize
plynu a elektroinstalace. Objekt posou-
dil také statik, poškození statiky domu
bohudík vyloučil. Na místě požáru jsem
byla spolu se svým zástupcem Janem
Šimůnkem, s vedoucím odboru správy
majetku a zástupcem správcovské
firmy. Obyvatelům z poškozených bytů
jsme nabídli náhradní ubytování, čehož
využili tři nájemníci. Hned druhý den
byla v zasažené části domu vyměněna
okna. O víkendu byly vyčištěny a vyma-
lovány jeho společné prostory. Vytope-
né byty bude možné opravit až po jejich
vyschnutí. Veškeré opravy domů finan-
cuje městská část Praha 11. 

■ Probíhá anketa o parkovacích místech
v Křejpského ulici. Proč se koná?
Tato anketa je dalším krokem, jak

snížit deficit parkovacích míst v Praze
11,  týká se možné výstavby jednopo-
dlažních podzemních garáží  v Křejp-
ského ulici. Nezávazně zjišťuje zájem
obyvatel zdejší lokality o takové garážo-
vání. Součástí anketního lístku je  vzor
půdorysu a detail vnitřku garáží spolu
s údaji o jejich výstavbě a technickém
provedení. Předběžná cena za garážové
stání je kolem 250 tisíc korun včetně
DPH. Projekt je zatím ve fázi investiční
studie. Studie uvažuje s etapovou
výstavbou tří objektů o celkové kapaci-
tě 124 garáží. Jedná se o jednopodlažní
podzemní objekty, jednotlivé garáže
jsou řešeny jako uzavřené boxy. Objek-
ty jsou ze tří čtvrtin zapuštěny do teré-
nu. Střecha bude opatřena vegetačním
krytem umožňujícím její zatravnění

a výsadbu středně vysoké zeleně.  Tímto
řešením se zachovává současná plocha
veřejné zeleně a není dotčena ani kva-
lita životního prostředí obyvatel v okol-
ních domech. Doba výstavby by měla
být co nejkratší. Zda se bude stavět,
záleží na výsledcích ankety.

■ Zúčastnila jste se kontrolního dne, při
němž se prověřovala možnost vybudovat
chodník v ulici U Kunratického lesa,
vedoucí od Petýrkovy ulice do ulice
U Zeleného ptáka. Proč se uskutečnil
tento kontrolní den? Kde jinde se počítá
s takovými investicemi?
V daném území chybí chodník pro-

pojující obytný soubor v oblasti Petýr-
kovy ulice s chodníkem navazujícím na
přechod pro chodce ve směru do ulice
Hornomlýnské. Uvažovaný chodník
s odděleným provozem cyklistů by
zároveň mohl sloužit jako cyklistická
stezka.  Podél komunikace U Kunratic-
kého lesa od polikliniky v Šustově ulici
do této chvíle ještě nejsou vypořádány
vlastnické vztahy k pozemkům. Jakmi-
le se tento problém podaří vyřešit, o což
se budeme snažit, můžeme  realizaci
této investice zahájit. Městská část
Praha 11 v minulém roce odsouhlasila
také investiční záměr nového chodníku
v ulici K Horkám. Měl by doplnit chy-
bějící pěší propojení od stávajícího
chodníku u křižovatky ulic K Horkám
a Mírového hnutí k vjezdu na parkoviš-
tě k areálu SBC Centrum. To ale jsou
jen drobnější investiční akce, které má
MČ Praha 11 schváleny pro rok 2006. 

■ Které jsou ty větší?
Největší finanční částky směřují do

základních  a mateřských škol, na jejich
opravy a rekonstrukce. Pokračují celko-
vé regenerace domů v ulici A. Drabíko-
vé a Křejpského 1504 - 1514. Ve
Vojtíškově ulici na Jižním Městě II bude
zahájena výstavba parkovacího domu.
Pracuje se na projektu, jak  rozšířit park
u Chodovské tvrze. Městská část Praha
11 opět podpoří rekonstrukce a regene-
race bytových domů ve vlastnictví byto-
vých družstev. Letos částkou 60
milionů korun pro 24 družstev. To vše
jistě přispěje k rozvoji a zkrášlení Jižní-
ho Města, což je náš společný cíl. 

Se starostkou
paní Martou Šorfovou

hovořil Filip Procházka
(Dotazy byly redakčně kráceny

Zeptali jste se STAROSTKY
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Já a knihovna
K pátému výročí
svého otevření vyhlašuje
knihovna na Jírovcově
náměstí výtvarnou sou-
těž pro děti na téma Já
a knihovna. Soutěž
o hodnotné ceny se
uskuteční ve dvou věko-
vých kategoriích – do 10
let a od 11 do 15 let. Své
práce, vytvořené libovolnou výtvarnou technikou, odevzdávejte
osobně nebo zašlete poštou do 31. 5. 2006 na adresu: MKP –
pobočka Jírovcovo nám., budova ZŠ Campanus, Jírovcovo nám.
1782, 148 00 Praha 4. Nezapomeňte uvést své jméno a kontakt
(adresu, telefon či e-mail). Díla všech zúčastněných budou vysta-
vena v prostorách knihovny. V každé kategorii budou odbornou
porotou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Výsledky soutěže budou
slavnostně vyhlášeny  a ceny předány při Setkání přátel knihovny
dne 12. 6. 2006.

Požár bytu v Křejpského ulici
Dne 2. února 2006 vypukl
požár v bytě 1+1 v domě čp.
1509  v Křejpského ulici.
I přes včasný a profesionální
zásah hasičů tři osoby při
požáru zahynuly a jedna zem-
řela na následky skoku z okna
v jedenáctém patře. Do
nemocnice bylo odvezeno
osm osob, které se nadýchaly
kouře. Okolní byty byly
poškozeny sálavým teplem
z požáru a níže položené byty
byly vyplaveny při hašení. Na
místě požáru byli již od čtyř hodin ráno starostka městské části
Praha 11 Marta Šorfová, její zástupce Ing. Jan Šimůnek a další pra-
covníci ÚMČ Praha 11. Obyvatelům z poškozených bytů bylo
nabídnuto náhradní ubytování.V následujících dnech byla ve spo-
lečných prostorách v zasažené části, tj. v 9. – 12. patře, umyta nebo
vyměněna okna a tato patra byla také vymalována. Opravy finan-
covala MČ Praha 11. Příčina požáru se zatím stále vyšetřuje.

V únoru
odstartoval 
Elite Model Look

Část Centra Chodov se 19.
února 2006 proměnila v pře-
hlídkové molo – konalo se  zde
první kolo patnáctého ročníku
Kenvelo Elite Model Look.
V deseti velkých městech po
celé České republice se tímto
způsobem hledají nové modelky
a Jižní Město není výjimkou.
Tváří letošního ročníku se stala Ester Geislerová, která slavila své
první modelingové úspěchy v roce 2002 právě v této soutěži.
Dívky jsou mimo  jiné posuzovány podle věku (14 – 21 let) a výšky
(nad 170 cm).Ze všech účastnic bude vybráno přibližně 100 semi-
finalistek. Ty nejlepší, jichž bývá přibližně desetina z celkového
počtu, se pak pečlivě připravují na  finále: učí se správné chůzi,
péči o své tělo, dozvědí se základní informace o modelingu, fotí
se a zdokonalují v angličtině.Ve finále pak porota, složená z pro-
fesionálů působících v modelingu, vybere vítězky. Další pražské
kolo hledání nových modelek se bude konat 26. března letošního
roku opět v Centru Chodov.

Sto zvířat na Opatově
Legendární skupina Sto zvířat bude 8. března 2006 od 20.00
hodin koncertovat v Kulturním domě Opatov. Mimo jiné tu zazní
energické i baladické písně z nové desky Nikdy nic nebylo, která
je již pátou studiovou deskou kapely.Album obsahuje patnáct skla-
deb a je vynikající syntézou instrumentálně precizně provedených
melodií a skvělých textů. Skupina Sto zvířat jako jedna z prvních
v České republice začala hrát stylem „ska“ a v loňském roce uspo-
řádala přes šedesát koncertů. Na koncert Sta zvířat KD Opatov
vás srdečně zveme.

Poděkování 
O kapli Jana
Nepomuckého
z poloviny 
19. století se
částečně starala 
paní Věra Vodřážková,
které tímto
způsobem chceme
za Úřad městské
části Praha 11
poděkovat.
S lítostí oznamujeme,
že její srdce tiše
dotlouklo v pondělí
23. ledna 2006.

Kapsáři v MHD
Podle zkušeností některých
občanů se na linkách autobusů
MHD v Praze 11 opět začínají
usazovat kapsáři. Zejména
v úseku od stanice metra Opatov
ke stanici Ke Kateřinkám, a to
v obou směrech, a zejména v čase
návratu ze zaměstnání. Působí tu
prý dokonce několik skupinek.
Žádný kapesní zloděj zde ale
zatím chycen nebyl, a tak nebude-
me rozvádět domněnky, že se
i v tomhle neblahém směru stává-
me velkou městskou čtvrtí. Opa-
trnosti však nikdy nezbývá.
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Konverzační soutěž 
Žáci Základní školy K Milíčovu se dne 21. ledna 2006  účastnili obvodního kola konverzační sou-
těže v německém jazyce v ZŠ s RvJ Jeremenkova. Kategorie byly rozděleny podle tříd a věku účastní-
ků jazykového klání. První a druhé místo ve své kategorii obsadili Caroline Foltánová  ze 7.C a Marcel
Ljači  ze 7.D. Kateřina Miznerová z 9.B získala místo první, a zajistila si tak postup do celopražského
kola této konverzační soutěže v němčině. Stejné soutěže se o pár dní později účastnila také žákyně 
9. třídy Základní školy Ke Kateřinkám Zdeňka Stejskalová
a umístila se na krásném druhém místě.Výhercům samozřejmě
gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Nová kniha!
Parlament, politika 
a těsnopis. Autor této
velmi poutavé knížky Josef
Kujal zastával po řadu let
funkci vedoucího
stenografického kolektivu
parlamentní kanceláře.
Čtenář se v ní dozví mnoho
zajímavého o povaze
a historii našeho
parlamentu. O vztazích mezi
mezi poslanci a stenografy,
o řečnické a stenografické
technice atd. Zakoupit si jí
můžete v KD Opatov
a v Chodovské tvrzi.

Vanda a Standa 
v mateřských školách 
Prahy 11
Vanda a Standa jsou novou dvojicí na
scéně zábavy pro děti. Při jejich progra-
mech se děti dostatečně vyřádí a dozvě-
dí se leccos zajímavého. Písničky Vandy
a Standy mají výchovný podtext
a moderní aranžmá. Od loňského pod-
zimu tato dvojice navštěvuje mateřské
školy v Praze 11 s programem Přijede
k nám návštěva, který je součástí pro-
jektu Světové zdravotnické organizace 
5 klíčů k bezpečnému stravování. Děti si
formou hry a za pomoci písniček upev-
ňují základní stravovací a hygienické

návyky (více na www.bezpecnostpotravin.cz). Součástí programu je i stejnojmenné CD, které od Vandy
a Standy dostává každá školka zdarma. Jejich dalším naučným nosičem pro děti je CD Aby bylo na Zemi
milo s písničkami na témata související s ochranou přírody. S Vandou a Standou se můžete setkávat
také na Českém rozhlasu 2 Praha (91,2 FM) v pořadu A ještě něco navíc. Pokud tedy vaše dítě přijde
domů s razítkem malého veselého prasátka pro štěstí a nad ním bude napsáno www.vandaastanda.cz,
budete vědět, kdo byl ve školce nebo ve škole na návštěvě.

Jižní Město přivítá 
pana prezidenta
Březen bude pro Jižní Město slavnost-
ním měsícem, navštíví je totiž hlava našeho
státu, pan prezident Václav Klaus společně se
svou chotí Lívií. Návštěva je plánována na 
3. března 2006. Program není zatím stanoven,
ale prezidentská kancelář jej bude jistě sesta-
vovat ve spolupráci s Úřadem městské části
Praha 11. Návštěva pana prezidenta začne
okolo deváté hodiny ranní, kdy společně se
svou paní navštíví úřad naší městské části
v Ocelkově ulici, a dále pak bude program
jejich návštěvy rozdílný.

Výročí svatby 
a narozeniny

Zlatou svatbu oslavili
manželé Bohumil
a Marie Matouškovi 
24. 12. 2005. K tomuto
krásnému výročí jim popřála
paní starostka Marta Šorfová.

Manželé Hilda a Jaroslav
Smrčkovi oslavili zlatou
svatbu 21. 1. 2006.

Paní Anna Shallmannová
oslavila sté narozeniny 
23. ledna 2006.
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Ing. Ivan Škoda (ČSSD)

Nejdříve chci poděko-
vat zastupitelům,

pracovníkům úřadu,
ředitelům a ředitelkám
základních a mateřských
škol, členům finanční
komise rady, zkrátka
všem, kdo mi pomáhali
připravovat rozpočet

pro školství, kulturu, sport, zdravotnictví
a sociální služby naší městské části.
Letošní rok je pro naše školy a školky
průlomový. Víme, že účetní majetek
všech našich školních zařízení činí zhru-
ba jednu miliardu korun, což je číslo
nemalé. Školní budovy jsou ale většinou
třicet let staré, a navíc postavené z pane-
lů. Proto společně s řediteli škol a ředi-
telkami školek prosazuji tak velké
investice. Uvedu jen několik větších
investičních akcí. ZŠ K Milíčovu rekon-
struujeme již čtvrtým rokem, letos se
oprav dočkají spojové pavilony, což bude
stát zhruba třicet milionů korun. Do tře-
tího, závěrečného roku vstoupí rekon-
strukce ZŠ Donovalská, konkrétně
pavilonu G, a přijde zhruba na jedena-
dvacet milionů korun. Další nemalé

finanční částky budou investovány do
výměny oken, opravy střech, zateplení,
výměny vzduchotechniky ve varnách,
sociálních zařízení apod. Samozřejmě se
budeme snažit veškeré opravy stihnout
o letních prázdninách, ale obávám se, že
na některé rozsáhlejší rekonstrukce ani
prázdniny stačit nebudou, takže přesáh-
nou do školního roku. Věřím však, že
rodiče i žáci budou mít pro tyto práce
pochopení, již proto, že s výsledkem
budou určitě spokojeni. 

Ve sféře kultury mě zejména potěšilo
schválení financí na projektovou přípra-
vu k opravě KD Opatov. Začínám už
věřit, že tento sál bude konečně opraven,
a tím naprosto ztratí opodstatnění snaha
některých zastupitelů tuto budovu prona-
jmout soukromému subjektu.

V lednu tohoto roku Magistrát hl. m.
Prahy schválil převod polikliniky v Opa-
tovské ulici na městskou část Praha 11.
Tento převod musí ještě schválit Minister-
stvo financí. Pokud tak učiní, budu se
snažit realizovat kroky, které jsem popsal
v lednovém Klíči. Oslovím privátní léka-
ře na Jižním Městě, zda budou mít zájem
o ordinace v této budově, případně budu
jednat o dalších formách spolupráce
našich poliklinik s privátním sektorem.

Jižní Město bohužel stárne, a tak je naší
povinností dbát o zdravotní péči pro naše
obyvatele.

V sociální sféře zastupitelstvo schváli-
lo změnu zřizovací listiny Centra sociál-
ních služeb Praha – JM. Tato změna
dovoluje zrušit azylový dům, který spra-
vovalo. Na jeho provoz bohužel nemáme
dostatek finančních prostředků. Objekt
hodlá ÚMČ Praha 11 pronajmout. Bez
tohoto sociálního zařízení však Jižní
Město nezůstane. Náhradou je azylový
dům v Donovalské ulici, fungující pod
záštitou Občanského sdružení Společ-
nou cestou. Od února v něm má naše
městská část vyhrazeno sedm až osm
míst pro maminky s dětmi. 

Blíží se zápisy do mateřských škol. Od
února 2006 bude platit, že pokud si rodič
dítěte staršího tří let chce zachovat nárok
na rodičovský příspěvek, bude moci jeho
dítě pravidelně navštěvovat mateřskou
školu jen v rozsahu nepřevyšujícím čtyři
hodiny denně. Rád bych v této souvislos-
ti oznámil rodičům, že hodlám využít
rezervy v kapacitě mateřských škol. Pra-
cuji na tom, aby ta část objektu Mateřské
školy Květnového vítězství, která dosud
slouží jiným účelům, byla uvolněna pro
potřebu školky.

Ing. Jan Šimůnek (ED)

Oheň a voda čas od
času připomenou,

že není radno je podce-
ňovat. Poslední požár na
Jižním Městě je toho
dokladem. Co se tu stalo,
již prolétlo našimi sdělo-
vacími prostředky. Proč
se to stalo, je stále před-

mětem vyšetřování. Čtyři zmařené lidské
životy na jeden vyhořelý byt, to je oprav-
du hodně. Z tohoto pohledu se jedná
o jedno z největších neštěstí na Jižním
Městě. 

Je zřejmé, že oheň je pro panelové
domy a jejich obyvatele tím největším
nebezpečím. A proto otázka, zda jsou

realizována všechna preventivní opatření
je zcela logická. Všechny domy v majet-
ku městské části jsou pravidelně kontro-
lovány, a tak víme, že vyhovují požárním
předpisům. Vyskytnuvší se závady nepro-
dleně odstraňujeme. Převážně se týkají
odcizených ručních hasicích přístrojů,
odříznutých koncovek u požárních
hydrantů (jsou z hliníku, a tak se ve sběr-
nách dobře prodávají…), uzavřených
únikových chodeb, a také mříží před
vstupem do bytů. Hasicí přístroje a hadi-
ce se průběžně doplňují. Ale co s mříže-
mi? Na jedné straně pochopitelné
a logické zabezpečení bytů před zloději,
na druhé straně vážná překážka v přípa-
dě požáru. Opravdu nezbude nic jiného,
než všechny takové mříže odstranit. Exi-
stuje přece řada velice odolných a bez-

pečných vstupních dveří, které ony mříže
spolehlivě nahradí.

Asi před rokem a půl jsme se začali
bezpečností bytů a domů zabývat
podrobněji. Právě nebezpečí požáru bylo
jedním ze tří sledovaných kritérií. Zcela
zabránit požáru asi nelze, zejména pokud
vznikne za zavřenými dveřmi bytu. Když
jej zaregistrují ostatní nájemníci, je zpra-
vidla už pozdě. Proto je v rámci regene-
rací bytových domů připravena instalace
požárních čidel s napojením na pult cent-
rální ochrany. Dalším faktorem je zhorše-
ný únikový prostor v 10., 11. a 12. patře
domů s průchozím 5. a 9. podlažím. Zde
je však problém: střecha má nízkou atiku,
a proto na ni není volný přístup. Tato úni-
ková cesta je ale tak logická, že musíme
najít možnost, jak jí využít.

Ing. Petr Popov (ODS)

Ve čtvrtek 19. ledna
2006 zastupitelstvo

naší městské části schvá-
lilo rozpočet na rok
2006. Rozhodlo, jak
bude naloženo s tou částí
peněz z našich kapes, jež
byla svěřena místní vole-
né politické reprezenta-

ci. Schválením rozpočtu byl ukončen
složitý proces, který jsem měl čest koor-
dinovat a na kterém se podílelo mnoho
kolegů: komunálních politiků a zaměst-
nanci radnice. Proces tvorby první verze
rozpočtu na rok 2006 začal schválením
rozpočtu na rok 2005. Do něj se promít-
ly výsledky hospodaření roku 2004,
požadavky jednotlivých odborů, a také

organizací zřízených městkou částí. První
verze rozpočtu se začala vytvářet již v létě
a precizovala během podzimních měsíců
minulého roku. Trvalou pozornost její
tvorbě věnovala i finanční komise. Rada
městské části se rozpočtem podrobně
zabývala na konci listopadu, jeho návrh
byl před koncem roku, jako malý dárek
předložen veřejnosti i členům zastupitel-
stva k diskusi a připomínkám. Dva týdny
byl zveřejněn na úřední desce i na inter-
netu a za účasti vedoucích odborů jej na
výjezdním semináři projednali zastupite-
lé. Ke schválení byl 19. ledna 2006 před-
ložen na Zastupitelstvo MČ Praha 11
i s návrhy změn opozičních a koaličních
zastupitelů. Rozpočet byl schválen napříč
politickým spektrem, ke hlasům koalice
se připojily i čtyři hlasy opozice. Rozpo-
čet je hlavním nástrojem hospodaření

městské části a zásadním politickým
i ekonomickým dokumentem. Očekával
jsem, že se k němu vyjádří a vznesou při-
pomínky neziskové organizace, sportov-
ní oddíly i veřejnost… Nestalo se tak ani
při jeho závěrečném projednávání, pře-
stože jednání zastupitelstva jsou veřejná.
K návrhu rozpočtu žádný z občanů nevy-
stoupil. Nabízí se dvojí vysvětlení: buď si
občané stále ještě neuvědomují dosah
tvorby a schvalování rozpočtu městské
části na svůj život, nebo, a to by pro koa-
lici na radnici byla před volbami velice
pozitivní zpráva, všichni důvěřují radě
a zastupitelstvu natolik, že jim hospoda-
ření s finančními prostředky městské
části svěřují bez výhrad. Pokud byste se
ale chtěli podílet na tvorbě rozpočtu příš-
tího, teď je ten správný čas přihlásit se,
příprava rozpočtu na rok 2007 už začíná. 
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ÚMČ PRAHA 11 
Odbor majetkoprávní
oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ZÁMĚR
pronájmu nemovitosti 
č. p. 1386, ulice Brandlova, Praha 4, 
o celkové výměře 372,40 m2 volných
nebytových prostor (bývalá kotelna 3-BK-1)

Žádosti, připomínky a náměty lze zasílat
v době zveřejnění záměru k pronájmu na adre-
su: Úřad MČ Praha 11,  Ocelíkova  672, 149 41
Praha 415, v zalepené obálce  označené slovem
„NEOTVÍRAT“ a heslem „NP č. 1386-01, ul.
Brandlova“, nebo prostřednictvím podatelny.

Podmínky pronájmu, kritéria pro výběr
zájemců a informace, co musí žádost obsaho-
vat, získáte na úřední desce MČ Praha 11
(před objektem úřadu v ulici Vidimově 1324
a Ocelíkově 672) nebo na internetových strán-
kách www.praha11.cz.

O výsledku výběrového řízení se můžete
informovat na tel. 267 902 269 (nebo osobně
v kanceláři 69A v 1. patře budovy E), vyrozu-
mění obdrží pouze vybraný zájemce. 

Odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 11

Za Ing. Janem Komárkem
Jako blesk z čistého nebe nás zasáhla neuvě-

řitelná, a o to bolestnější zpráva, že po krát-
ké zákeřné nemoci 15. ledna 2006 zesnul ve
věku dvaašedesáti let Ing. Jan Komárek. 

Inženýr Jan Komárek byl členem redakční
rady Klíče od samého jejího počátku v březnu
1999, kdy se stala odborným garantem úrov-
ně jihoměstského zpravodaje. V redakční radě
si získal úctu, obdiv a uznání nejen pro svou
profesionální kompetentnost a znalosti, ale
i pro obětavost, zásadovost a politickou etiku, s nimiž hájil především
zájmy čtenářů Klíče, obyvatel Jižního Města.

Byl to člověk upřímně a hluboce věřící a jeho odborný, mravní
a občanský profil formovalo i působení v komunální politice. Ihned po
pádu komunistického režimu v roce 1989 se stal prvním a posledním
demokratickým předsedou jihoměstského místního národního výboru,
a když národní výbory a jejich předsedy vystřídala zastupitelstva a sta-
rostové, byl zvolen do zastupitelstva naší městské části.

Zapomenuta nebude ani jeho obětavá práce pro zdejší kulturu,
zejména nezištná pomoc při vzniku a činnosti Klubu autorů Jižního
Města. Z jejich tvůrčího společenství už nikdy neodejde. V životě měst-
ské části Praha 11 i v srdcích všech, kdo ho znali, zanechal Ing. Jan
Komárek trvalou, nesmazatelnou stopu.

Čest jeho památce.

Mgr. Jiří Polák, předseda redakční rady Klíče

Dokončení ze str. 1

Jedním z velmi palčivých problémů Jižního Města je nedostatek
parkovacích míst. Zmírnit tento problém alespoň v části Jižní-
ho Města by měla realizace pilotního projektu městské části –
vybudování parkovacího domu ve Vojtíškově ulici, investiční
část rozpočtu počítá na jeho výstavbu s částkou 55 000 000 Kč.
Pro hendikepované občany v bezbariérovém domě v Petýrkově
ulici bude vybudován chodník, který by jim usnadnil cestu do
kulturního a počítačového centra U Zeleného ptáka v Kunrati-
cích. Pokračovat by mělo i budování cyklistických stezek.

Nemalou pozornost věnujeme životnímu prostředí. Přesto-
že stále ještě nejsou dořešeny vlastnické vztahy k pozemkům
v oblasti budoucího Centrálního parku, naše úsilí v tomto
směru nepolevuje. Navíc jsme se rozhodli vybudovat nový park
u Chodovské tvrze. V rozpočtu městské části je na jeho výstav-
bu částka 7 500 000 Kč (na tuto akci získala městská část pro
rok 2006 dotaci ze státního rozpočtu ve výši 12 000 000 Kč). 

Další prioritou rozpočtu je bezpečnost obyvatel Jižního
Města. V letošním roce přichází městská část se zcela jedineč-
ným projektem. Jeho pracovní název je Bezpečné Jižní Město
a měl by pokrývat a zabezpečovat území celé městské části.
Projekt se nachází ve fázi komplexní analýzy a bude realizo-
ván po etapách podle cílového zaměření (doprava, krádeže,
bezpečnost v bytových domech a okolí, motorová vozidla). 

Pro ilustraci uvádíme v grafu rozdělení jednotlivých kapi-
tálových výdajů rozpočtu.

V běžných výdajích rozpočtu je největší podíl určen na stát-
ní správu a samosprávu. Rád bych ale zdůraznil, že na zákla-
dě personálního auditu byl optimalizován počet pracovníků
v jednotlivých útvarech radnice, takže ve srovnání s úřady
jiných městských částí v rámci Prahy pracuje naše radnice efek-
tivně a úsporně. I tak ale cesty k dalšímu zlepšení samozřejmě
existují, jednou z nich je například digitalizace, větší využívání
elektronických služeb, které radnice nabízí. Chceme se připo-
jit i k záměru hl. m. Prahy a již v letošním rozpočtu jsou vyčle-
něny prostředky na nastartování projektu Internet pro občany. 

Z rozpočtu městské části přispíváme také na provoz a čin-
nost našich příspěvkových organizací. Z rozpočtu letos získa-

jí 103 503 000 Kč, nejvíc prostředků, 64 254 000 Kč, tradičně
půjde na provoz mateřských a základních škol, Centru sociál-
ních služeb Praha – JM bylo pro jeho činnost přiděleno
26 480 000 Kč, na provoz našich tří kulturních zařízení je
vyhrazeno 13 369 000 Kč – pro KC Zahrada 4 288 000 Kč,
pro KD Chodovskou tvrz 6 231 000 Kč a pro KD Klubka
2 250 000 Kč. 

Další oblastí rozpočtu je finanční plán hospodářské činnos-
ti MČ Praha 11 s účetním ziskem ve výši 109 366 000 Kč.
V tomto okruhu financování plynou nemalé prostředky do
údržby a oprav bytových a nebytových domů patřících naší
městské části. Pro lepší orientaci je tato oblast rozdělena na
čtyři okruhy: 

Finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2006
Výnosy Náklady Hosp. výsledek

Celkem byt. objekty 119 502 119 393 +109
Celkem nebyt. objekty 61 005 56 495 +4 510
Úplatný převod nemov. 147 550 42 900 +104 650
Ostatní HČ 540 443 +97
Celkem 328 597 219 231 +109 366

Nově jsou v rozpočtu naší městské části provázány příjmy
z odvodu výtěžků výherních hracích přístrojů s výdaji na gran-
tové programy pro kulturu, sport, zdravotnictví, sociální oblast
a péči o životní prostředí v celkové výši 2 050 000 Kč. I zbý-
vající finanční prostředky z této problematické oblasti půjdou
na veřejně prospěšnou činnost. 

V souvislosti se zapojením prostředků z privatizace do
letošního rozpočtu si Zastupitelstvo městské části Praha 11
vyhradilo možnost bedlivě sledovat jejich využití, a to po jed-
notlivých položkách. Příslušný přehled mu bude předložen
v září 2006.

Závěrem bych rád zdůraznil, že rozpočet na rok 2006 je
veden snahou, aby všechny investiční akce byly realizovány do
konce rozpočtového období. Jsme si vědomi, že před radou
naší městské části tak stojí velmi náročný úkol, ale budeme se
snažit jej splnit a dokázat, že svěřené finanční prostředky jsme
vynakládali účelně, ve prospěch Jižního Města a jeho obyvatel. 

Ing. Petr Popov, zástupce starostky MČ Praha 11

ROZPOČET MČ Praha 11 pro rok 2006...
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ÚMČ Praha 11
Odbor kancelář starosty (OKS) má

v náplni své práce činnost sekreta-
riátu starostky (ano, v tomto volebním
období stojí v čele naší městské části
paní starostka, ale to na úředním ozna-
čení odboru nic nemění) a jejích zástup-
ců, jednání Rady a Zastupitelstva
městské části Praha 11, činnost infor-
mačních kanceláří, kontrolní činnost,
vydávání zpravodaje Klíč, služby public
relations, obranu a ochranu obyvatel-
stva v případě krizových situací a ochra-
nu utajovaných skutečností. Organizuje
též setkání s občany a různé jiné spole-
čenské akce.

■ Organizační oddělení (vedoucí
odd. Jana Brišová, tel. 267 902 201) při-
pravuje všechny podklady pro jednání
rady a zastupitelstva, zpracovává výstu-
py z těchto jednání v podobě usnesení
a zápisů,  eviduje složení výborů zastu-
pitelstva, komisí rady a zvláštních orgá-
nů městské části, zveřejňuje nejrůznější
dokumenty a oznámení na úřední desce
a informačních tabulích. V tomto oddě-
lení mohou občané nahlížet do zápisu
z jednání zastupitelstva. 

■ Kontrolní oddělení (vedoucí odd.
Ing. Jaroslava Urbanová, tel. 267 902 144)

kontroluje organizace zřízené městskou
částí a hospodaření odborů úřadu, dodr-
žování zákonů a ostatních obecně
závazných právních předpisů, vyhlášek
a směrnic, vyřizuje stížnosti, oznámení
a podněty občanů a prošetřuje podkla-
dy pro vyřízení petic.

■ Oddělení krizového řízení (vedou-
cí odd. Martin Klimakovský, tel. 
267 902 138) je odborným orgánem sta-
rostky pro připravenost městské části na
mimořádné události, krizové situace
a na jejich následnou likvidaci. Odděle-
ní  plní úkoly městské části, vyplývající
pro ni při obraně státu a za branné
pohotovosti. Koordinuje spolupráci
městské části s městskou policií, Policií

ČR a složkami Integrovaného záchran-
ného systému. Vydává lovecké lístky. 

■ Informační kanceláře (budova
úřadu Ocelíkova 672, tel. 267 902 207,
poliklinika Šustova 1930, tel. 271 913
423, a pochozí zóna u stanice metra
Háje, tel. 272 913 168) poskytují infor-
mace nejen o činnosti úřadu  a dalších
institucí na území městské části, ale
i obecnější povahy. Dostanete zde for-
muláře, žádosti a nejrůznější propagač-
ní a informační brožury. Můžete
nahlédnout do usnesení rady a zastupi-
telstva městské části nebo si vyžádat
jejich kopie, a také kopie dokumentů
umístěných na úřední desce. V infor-
mačních kancelářích si lze zakoupit
mapu a pohlednice městské části.
V zájmu zlepšení služeb pro občany se
v informačních kancelářích také ověřu-
je pravost listin a podpisů. 

Odbor kancelář starosty najdete
v budově úřadu v Ocelíkově ulici 672,
oddělení kontroly a krizového řízení
v ulici Nad Opatovem 2140. V příštím
čísle Klíče budeme v představování
tohoto odboru pokračovat.

Ivana Dudová
pověřena zastupováním 

vedoucího odboru
Foto: Jana Jelínková

PŘEDSTAVUJEME: Odbor kanceláře starosty

Vzájemné hlídání dětí, nákup pro sta-
rou paní z vedlejšího vchodu,

pomoc s nalezením místa k parkování.
Tak začínal v 90. letech minulého stole-
tí v Paříži Svátek sousedů. Iniciativa usi-
lující o sblížení lidí, kteří spolu obývají
jeden dům, ulici nebo čtvrť, je už pár let
celoevropskou akcí a 30. května 2006 se
k ní připojí hlavní město Praha. Za  pod-
pory městských částí mohou občané,
občanská sdružení, školy či úřady pořá-
dat místní sousedské oslavy a každý
z jejich účastníku může přispět ke spo-
lečnému občerstvení nebo ke společné
zábavě. Tradici založil Atanase Périfan,
bývalý francouzský poslanec, nyní mís-
tostarosta  sedmnáctého pařížského
obvodu a předseda občanského sdruže-
ní Immeubles en Fête. Odpověděl nám
tedy na na několik dotazů.

■ Proč se Svátek sousedů slaví? 
To mohu ilustrovat zážitkem ze slo-

vinského Mariboru. Vyprávěli mi tam
historku, jak svobodný muž z prvního
patra jednoho domu o Svátku sousedů
potkal dívku z pátého patra téhož
domu, a nyní si ji chce vzít. Jinde na síd-
lišti žila osamělá stará paní, sousedé si jí
při oslavě svátku všimli a rozhodli se jí
pomáhat. V Liverpoolu našel nezaměst-
naný mladík práci – díky svému souse-
dovi. V Římě se  sousedé během svátku

domluvili, že spolu budou jednou za
měsíc sportovat. 

■ Kde jinde už tento svátek zavedli?  
Loňského ročníku se zúčastnilo 460

měst, například Atény, Lucemburk či
Brusel. Někdo si možná pomyslí, že je
lépe trávit čas psaním  mailů. Ale řekl
bych, že i on, zvláště pokud bydlí dale-
ko od domova, touží po bližším přátel-
ství a užším soužití s druhými. 

■ Co když lidé nechtějí otevírat své
soukromí jiným a věnují se pouze rodině? 

To se dá pochopit. I mně se chce,
když po namáhavé práci přijdu domů,
zavřít dveře, lehnout si na kanape, nalít
si pivo a pustit televizi. Takhle se ale
přece nedá žít pořád! Obyvatelé růz-
ných evropských měst nám píší, jak se
nejdříve báli, že je budou sousedská set-
kání obtěžovat, pak ale zjistili, že tako-
vý večer je  moc hezký. 

■ Svátku sousedů se snažíte dát rozměr
hnutí širší občanské pomoci. Není ale pro
většinu  účastníků přece jen záležitostí
onoho jediného večera?

Svátek sousedů je teprve začátek.
Způsob, jak se přiblížit k druhým lidem,
jak s nimi promluvit, společně sdílet své
zážitky. Pak přijdete na to, že nemá
cenu čekat na příležitost k další rozmlu-
vě se sousedy až do příštího svátku. 

■ Jak byste motivoval lidi, kterým  společné
oslavy připomínají  éru, kdy se slavilo
povinně? 

Svátek sousedů není povinnost. Není
organizován  státem. Jde tu o přátelství,
o radost z toho, že můžeme být spolu.
Co děláme, když pozveme přátele na
večeři? Cestou z práce nakoupíme
a pak upečeme třeba dort, abychom jim
udělali radost. Svátek sousedů je vlast-
ně totéž, až na to, že své sousedy třeba
ještě tolik neznáme. Je to způsob, jak
najít přátele mezi těmi, kdo bydlí hned
vedle nebo naproti. 

Více informací najdete 
na www.svateksousedu.cz

Občanské sdružení Svátek sousedů

JIŽNÍ MĚSTO se chystá slavit Svátek sousedů 
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 14. 2. 2006

Dlouho očekávaná I. etapa rekon-
strukce komunikací v Újezdu

bude za pár dní zahájena.  Stavba se
v této etapě  bude  týkat rekonstrukce
náměstí v Újezdu, ulice Ke Mlýnu
a ulice Formanská od náměstí směrem
na Průhonice. Starosta ing. J. Hrubý se
20. ledna zúčastnil výběrového řízení
na zhotovitele stavby, kde bylo předlo-
ženo pět cenových nabídek. Byla
vybrána společnost KSF s.r.o. s nabíd-
kovou cenou 28 951 000,- Kč s tím, že

stavba by měla být zahájena v březnu
letošního roku a dokončena v průběhu
října až listopadu roku 2006. V době
rekonstrukce komunikací budou zru-
šeny stávající autobusové linky a bude
zavedena náhradní autobusová dopra-
va. Bližší informace Vám sdělíme for-
mou letáků  nebo v připravovaném
druhém vydání Zpravodaje Městské
části Praha-Újezd. 

Václav Drahorád
místostarosta

REKONSTRUKCE komunikací

POZVÁNKA na hokejové utkání
Úřad městské části  Praha – Újezd pořádá v sobotu 25. března 2006 od 16,00 hod.

1. ročník přátelského utkání amatérských hokejistů, které se bude konat na zim-
ním stadionu Eden (HC Slavia Praha), Vladivostocká 1460/10, Praha 10 - Vršovice.
V hokejovém utkání  nastoupí zastupitelé, zaměstnanci a občané Městské části Praha
– Újezd proti Městské části Praha – Šeberov. Přijďte se podívat a svou návštěvou pod-
pořit hokejový tým Újezdu. Jste srdečně zváni! Václav Drahorád, místostarosta

ODPADY
Přistavení velkoobjemových
kontejnerů 

Kontejnery na nadměrný komunální
odpad budou přistaveny v I. polo-

letí letošního roku v těchto termínech
na tato místa: 

■ 21. dubna – 24. dubna 2006
Kateřinky – křižovatka ulic Vodnic-

ká – Na Křtině, ulice U Močálu, ulice
Proutěná (u stánku PNS), ulice For-
manská č. p. 223, křižovatka ulic
Remízková – Pastevců. 

Újezd – ulice Formanská č. p. 63,
ulice Formanská u Návesního rybníku,
ulice K Motelu u č.p. 7.

■ 2. června – 5. června 2006 
Kateřinky – křižovatka ulic Vodnic-

ká – Na Křtině, ulice Ke Smrčině
(naproti č.p. 296), ulice Krajanská
u č.p. 345, ulice Formanská u č.p. 223,
křižovatka ulic Remízková – Pastevců.

Újezd – ulice Formanská u č. p. 63,
ulice Formanská u Návesního rybníku,
ulice K Motelu u č.p. 7.

Kontejnery jsou určeny pouze pro
velkoobjemový odpad z domácností,
nikoli pro odpad vznikající při podni-
katelské činnosti.

Nové stanoviště 
pro sběr tříděných odpadů

Úřad MČ, se souhlasem Magistrátu hl.
m. Prahy, zřídí nové stanoviště pro

separovaný odpad, a to v lokalitě nových
viladomů v Kateřinkách, na konci ulice
Pastevců. Stanoviště bude osazeno stej-
ným typem nádob, užívaným v celé loka-
litě, tj. 1x sklo, 1x papír a 2x plasty.

Sběrné dvory

Ve sběrných dvorech hl. m. Prahy
mohou občané odevzdávat objem-

ný odpad (nábytek), elektrošrot (prač-
ky, televize, lednice), kovový odpad
(motory, plechy), dřevěný odpad,
odpad z údržby zeleně, stavební odpad
z bytových úprav (do 1 m3 zdarma)
a nebezpečný odpad včetně chladících
zařízení. Za úhradu je zde možné ode-
vzdat pneumatiky (25 Kč za kus). 

Obyvatelé Prahy mohou po proká-
zání totožnosti využívat sběrný dvůr
zdarma podle pokynů obsluhy. Podni-
katelé jej využívají za poplatek. 

Pro občany Újezdu je nejbližší sběr-
ný dvůr v Praze 4-Spořilov, ulice Zak-
rytá, tel: 272 701 852 nebo v Praze 4 –
Modřany, ulice Generála Šišky, tel:
244 400 164.

Pavla Pitrmanová
sekretariát starosty

Schvaluje:
■ plnění rozpočtu roku 2005,
■ uzavření smlouvy o zřízení věcného

břemene s firmou Benzina a.s.
a McDonald’s spol. s r.o. ,

■ darovací smlouvu s J. Smolíkem
o darování parc. č. 284/3 městské části,

■ souhlasné prohlášení o narovnání
vlastnických vztahů k parc. č. 646/12
tak, že výlučným vlastníkem tohoto
pozemku bude městská část,

■ podání žádosti na MHMP o svěření
pozemku parc. č. 619/3 z důvodu celo-
roční údržby veřejné zeleně vykonáva-
nou městskou částí,

■ návrh úpravy směrné části Územního
plánu hl. m. Prahy spočívající ve
změně míry využití území čistě obyt-
ného (OC) v lokalitě „V Potocích“
z kódu A 9 na B 9, kde bude probíhat
výstavba 13 rodinných domů,

■ finanční příspěvek ve výši 3 500,- Kč
pro ÚO Svazu diabetiků.

Souhlasí:
■ s možností směny pozemků vodotečí

parc. č. 675 a 679 (ve správě MČ) za
pozemky pod ČOV, pod příjezdovou

komunikací k ČOV a pozemku nutné-
ho na rozšíření Formanská (ve vlast-
nictví firmy MCA),

■ s tím, že do příštího zasedání ZMČ
každý zastupitel písemně předloží svůj
názor na řešení dopravní obslužnosti
Újezdu v souvislosti s plánovanou
novou výstavbou.

Konstatuje, že:
■ k parc. č. 624/3 (hráz Sukovského ryb-

níka) existuje duplicitní zápis ve pro-
spěch městské části a ve prospěch
vlastníka M. Polákové a neschvaluje
přenechání tohoto pozemku ve pro-
spěch dědiců M.  Polákové.

Bere na vědomí:
■ návrh rozpočtu hlavní a vedlejší čin-

nosti na rok 2006,
■ rozpočtový výhled na období let 2007

– 2008.

Nesouhlasí:
■ s výstavbou Českých Nemovitostí

z důvodu nevhodnosti výstavby v dané
lokalitě a žádá o zastavení tohoto pro-
jektu a vypracování nové zastavovací
studie ve spolupráci s městskou částí.

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

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 14. března 2006 
od 19.00 hod v zasedací místnosti úřadu MČ.
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Letošní zima důkladně prověřila
všechny, kdo se zabývají, nebo mají

zabývat, úklidem sněhu. Silničáři počína-
je a majiteli či správci domů konče.
Obstáli? Často vyslovovanou větou bývá,
že radnice neuklízí, radnice nezvládá,
radnice nestíhá. Jaké jsou ale ve skuteč-
nosti možnosti a pravomoci Úřadu měst-
ské části Praha 11? Jakou mají oporu
v zákonech a kdo vlastně za neuklizené
chodníky a silnice odpovídá?

Otázek se nabízí hodně, a tak jsme se
s nimi obrátili na vedoucího odboru
dopravy Ing. Petra Koudelku.

■ Jak je to tedy s těmi nešťastnými
zasněženými chodníky a silnicemi na
Jižním Městě, kdo má zákonnou
povinnost je uklízet?
Obecně se o 130 km vozovek na Již-

ním Městě  stará Magistrát hlavního
města Prahy, a to prostřednictvím Tech-
nické správy komunikací, naše městská
část pečuje o pouhých 18 km, které má
svěřené. Zimní úklid  vozovek stojí
obrovské peníze. Pohotovost pro Prahu
tvoří zhruba 64 sypačů, 120 radlic
a množství zaměstnanců. Tyto šílené
náklady velmi zatěžují magistrátní roz-
počet, a proto se město, po dohodě
s městskými částmi, rozhodlo naprostou
většinu vozovek z úklidu vyřadit. Ve
světě se to řeší různým způsobem,
například  ve Skandinávii vozovky
vůbec neuklízejí, jezdí po napadaném
sněhu a přizpůsobují své automobily
a jízdu zimním podmínkám.

Hlavní třídy se uklízejí podle pořadí.
Do prvního pořadí se zařazují komuni-
kace první třídy a druhé třídy, po kte-
rých je vedena městská hromadná
doprava. Vozovky se převážně ošetřují
chemickým posypem. U vozovek, které
spadají do péče naší městské části, pre-
ferujeme pro úklid ty, které jsou ve
svahu, kde by uježděný sníh znemožnil
průjezdnost.

■ A chodníky?
Zákon zcela jasně říká, že o chodní-

ky a jejich úklidy se stará vlastník,
s výjimkou chodníků, které  přiléhají
k zastavěné části a ke komunikaci. Tam
se o ně stará vlastník přilehlé nemovi-
tosti.  Pokud jde o jejich úklid, vznikla
paradoxní situace. Zákon č. 13/1997
o pozemních komunikacích sice nařizu-
je a definuje uklízení chodníků, ale tam,
kde uklízíte chodník, který není ve
vašem vlastnictví, zákon – aby nedošlo
k porušení základní listiny lidských práv
a svobod –  nezná postihy. Je to takové
šalamounské řešení. Zákon sice ukládá
povinnost uklízet, ale neumí neplnění
této povinnosti trestat. A to je jedna
z příčin, proč naše chodníky vypadají
tak, jak vypadají. Tou další jsou stále
nevyřešené majetkoprávní vztahy,
jejichž vinou trvá situace, že například
budova je majetkem jednoho právního
subjektu a přilehlý pozemek jiného.
Povinnost uklízet chodníky se tak pře-
náší i na několik set subjektů, které
mnohdy nelze ani identifikovat, což

samozřejmě nesmírně komplikuje
i kontroly. 

■ To ale vypadá, že se v nejbližší době
nějakého výrazného zlepšení
nedočkáme…
Dokud se nezmění zákonná norma

a nevyjasní příslušné majetkoprávní
vztahy, tak není v silách nikoho pro-
blém zimního úklidu chodníků vyřešit. 

■ Představte si, že chytíte zlatou rybku. Ta
vám nabízí, jak se u zlatých rybek sluší
a patří, splnit  tři přání, ale všechna se
musejí týkat dopravy na Jižním Městě. Co
byste si přál?
Největším naším problémem je

doprava v klidu, tj. parkování. Před tři-
ceti lety se počítalo s jedním automobi-
lem, tedy i s jedním parkovacím místem,
na 7 obyvatel. Podle počtu registrova-
ných vozů na Jižním Městě tu dnes při-
padá jeden automobil na půldruhého
obyvatele.  Panelové domy jsou takový-
mi vesnicemi nastojato,  parkovacích
míst je  strašně málo, a počet aut neu-
stále roste… Ideální by bylo, celé Jižní
Město přestavět. Všechno ostatní jsou
jen dílčí řešení těch nejkritičtějších situ-
ací. Pomohly by parkovací domy.

Druhé mé přání je dostavět vnější
dopravní okruh, a tak dostat  tranzitní
dopravu mimo město. Zatěžování naše-
ho dopravního systému roste spolu se
zastavěností. Zatím u nás ještě nedochá-
zí k dopravním kolapsům, ale ty mohou
přijít s dostavbou Slunečního vrchu,
s dostavbou trojmezí a s dostavbou
v okolních městských částech, protože
tamní auta budou pořád jezdit přes Jižní
Město.

■ A třetí přání?
Aby se ta první dvě splnila.

Za rozhovor děkuje Jan Meixner

JAK JE TO S ÚKLIDEM
chodníků a silnic?

V severovýchodní části přírodní
památky Milíčovský les a rybníky

vznikla v mokřadlech na Milíčovském
potoce soustava rybníků. Nejznámější
a dříve rekreačně využívaný je rybník
Nový, nazývaný také Milíčovský,
nejmenší z nich je Kančík, rybník
Homolka, dříve nazývaný Chaťák, je
svou rozlohou 2,7 ha největší. Už za
hranicemi přírodní památky leží rybnič-
ní nádrž nápadná svým zalesněným ost-
růvkem. Rybník se jmenuje Vrah. Pro
úplnost se také uvádí nedávno vybudo-
vaná retenční a sedimentační nádrž
poblíž silnice. V minulosti sem patřily
ještě dva rybníky – Krtina a Borový, ale
již zanikly. Celá soustava byla obklope-
na vlhkými loukami, ze kterých jsou
dnes už jen zbytky, a je odvodňována do
Botiče. 

Břehy rybníků jsou zarostlé rákosím,
chráněným kosatcem žlutým, ostřicemi,
orobincem širokolistým a orobincem
úzkolistým, vrbinou obecnou, kopřivou
dvoudomou a dalšími rostlinami.
V mokřadlech kolem rybníků jsou
porosty olší. Ty jsou cenným mykologic-
kým stanovištěm. To potvrzují nálezy
některých vzácných hub jako holubinky
drobné, olšenky, kržatky a jiné.

V porostu břehů hnízdí labuť velká,
slípka zelenonohá, lyska černá, kachna
divoká, polák velký a polák chocholač-
ka, potápka malá, čírka a další ptáci.
Najdeme zde i některé zajímavé obojži-
velníky jako užovku obojkovou a kuňku
ohnivou.

Na koupání nejsou tyto rybniční
nádrže vhodné, ale po okružních pěši-
nách se lze vydat na krásné procházky

a pozorovat vodní ptactvo ve všech roč-
ních obdobích.

Je důležité si uvědomit, že motorky
ani kola na břehy rybníků rozhodně
nepatří, protože ruší hnízdící ptáky
a postupně ničí chráněnou flóru
a faunu. 

Eva Štampachová, foto: autorka

Jihoměstská příroda
MILÍČOVSKÉ RYBNÍKY
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Za účasti sportovních škol ze Slovenska se v pondělí 
30. ledna 2006 v Nitře uskutečnil 9. ročník mezinárodních

atletických závodů o pohár Renauditu. Českou republiku již
pátým rokem reprezentovalo družstvo žáků a žákyň z naší ZŠ
Campanus a atletického oddílu SK Dvojka, který při škole půso-
bí. Z dosavadní účasti jsme v letošním ročníku dosáhli nejlep-
ších výsledků. Družstvo chlapců ve složení J. Rádl, P. Kříž, F.
Hainz, J. Bláhovec, D. Zahradnický a T. Krutský obsadilo 5.
místo. Družstvo děvčat ve složení L. Kratochvílová, V. Chváta-
lová, H. Fuxová, K. Houbová, M. Kaltounková, N. Pelikánová,
V. Košlerová a B. Dorazilová bylo těsně druhé. V celkovém
součtu bodů skončila naše reprezentace na druhém místě za
domácím sportovním gymnáziem. Děvčata získala prvenství
v běhu na 40 m, 40 m překážek, ve skoku vysokém a štafetě 4
x 150 m. Druhá místa vybojovala ve vrhu koulí a skoku vyso-

kém, bronzovou medaili
ve vrhu koulí. Chlapci při-
dali vítězství v běhu na
1 000 m. V běhu na 40 m
překážek děvčat naše
závodnice vytvořila nový
rekord mítinku. Děkuje-
me všem závodníkům za
reprezentaci školy, Jižního
Města a České republiky.

Z. Stříhavka, J. Tůma
Foto: autor

Letošní zima se tváří pochmurně,
zdá se, že tahle její nálada nebude

mít konce, a proto lidé oprášili maškar-
ní kostýmy a vydali se pochmurnou
zimní náladu zpestřit masopustním
průvodem. 

Oslava masopustu je v naší škole již
tradicí. Jako každý rok se i letos ze
všech koutů školy ozývá hlahol
a smích. Dopolední program je určen
především žáčkům prvního stupně
a malým hostům z mateřských škol. Ti
se za chvíli rozutečou po škole, vyrobí
si masky, zatančí na diskotéce, vyzkou-

šejí šikovnost svých rukou, zhlédnou
kulturní program a prohlédnou si třídy,
kde se učí jejich starší kamarádi. Odpo-
ledne k nám zavítají rodiče, prarodiče,
sourozenci a přátelé. Někdo podlehne
více kouzlu jitrnic, které voní tak, že se
všem sbíhají sliny. Jiného zaujme
výtvarná výstavka nebo jarmark dět-
ských výrobků a mnoho hostů zajde
do tvůrčí dílny. Jako každý rok má nej-
větší úspěch hlavní program sestavený
z recitačních, hudebních, tanečních
a divadelních vystoupení. Pro naše
rodiče, učitele a přátele školy je připra-

vena ještě večerní taneční zábava
s vepřovými hody, živou hudbou
a bohatou tombolou, v níž lze vyhrát
velkou hlavu růžového čuníka.

Podle tradice se masopust slaví
několik dní, ale pod vedením našich
učitelek si všechna veselí užíváme
během jednoho dne, „tučného“ úterý
21. 2. 2006.
Bára Belzová a Monika Vrabčeková,

VIII. A

Ve dnech 27. a 28. 1.
2006 se konal

v Základní umělecké
škole Jižní Město již 12.
ročník soutěže JIŽNÍ
MĚSTO MUSIC 2006
ve hře na zobcovou flét-
nu a dřevěné dechové
nástroje.

Soutěže se zúčastni-
ly děti z celé Prahy 4, ale nejvíce soutěžících bylo ze ZUŠ Jižní
Město. Není divu, vždyť tato škola patří k největším v Praze
a dechové oddělení získává ta nejvyšší ocenění v celostátních
soutěžích.

Soutěž Jižní Město Music je určena všem dětem, které
mají lásku k hudbě a krásný koníček – hru na hudební
nástroj. Děti soutěžily v devíti kategoriích podle věku.
Porota ocenila jejich výkony, technickou zdatnost a muzi-
kálnost, se kterou zvládly svůj soutěžní repertoár. Mnozí
vítězové jednotlivých kategorií půjdou do národní soutěže
základních uměleckých škol a k tomu jim přejeme, aby
jejich výkony byly nejméně tak vynikající jako v této sou-
těži.

Děkujeme městské části Praha 11 za finanční podporu sou-
těže a paní starostce Martě Šorfové za to, že osobně předala
dětem diplomy a věcné ceny.

Zuzana Drtinová, foto: Iveta Hlavatá

OSLAVA masopustu 
a vepřové hody 
v ZŠ Mendelova

ZŠ CAMPANUS
na atletických závodech

SOUTĚŽ
Jižní Město Music 2006

Plavecké třídy
ZŠ Nedvědovo nám. 140, Praha 4 pořádá přijímací zkoušky

do nově otevřené 5. a 6. plavecké třídy pro školní rok 2006/07 
a do 4. přípravné třídy, eventuelně doplnění 7. a 8.ročníku. 

Zkoušky se konají 21.3. v 9 hod. na plaveckém stadiónu v Podolí. 
Více informací na tel. 241 021 422, zsnedve@mbox.vol.cz 

nebo www.sport-service.cz/zsnedvedovo. 
Případný náhradní termín domluvte na 603 581 973.

MŠ Křejpského 1503 pořádá 

Burzu jarního oblečení 
a sportovních potřeb

20. 3. příjem věcí 13.00 – 17.00 hodin
21. 3. prodej 13.00 – 17.00 hodin
22. 3. prodej 13.00 – 17.00 hodin
23. 3. výdej věcí 15.00 – 17.00 hodin

Těšíme se na vás.
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Ne vždy se mi povede být tam,
kde bych být měla. V neděli 29.

1. 2006 jsem však na správném
místě určitě byla. Nenapadlo by
mě, že někdy v lednu v Praze, když
mrzne až praští a není sníh, budu
více než tři hodiny postávat někde
venku a budu se výtečně bavit.
Ráda jezdím na hory. Velmi ráda
lyžuji. Ale v Praze? Co v zimě
v Praze? Od kamaráda jsem dosta-
la v týdnu e-mailem upozornění na
zimní hrátky pro děti, které se
v neděli od pravého poledne kona-
jí na Jižním Městě. Já ale vlastní
děti ještě nemám, tak co bych tam
dělala? Když jsem v neděli ráno
otevřela oči, viděla jsem, jak
oknem orientovaným na severový-
chod proniká dovnitř slunce. Přišlo
mi škoda tak krásný, slunečný den
trávit doma úklidem a koukáním
na televizi. Rozhodla jsem se, že 
si udělám alespoň procházku
a půjdu nakoupit do samoobsluhy
v Hájích. Cestou tam, před půl
jedenáctou, jsem u „kopečků“ , kde
se měla akce konat, viděla stát dvě
auta. Když jsem šla zpět, v jede-
náct, tam již stály dva modrobíle
pruhované stany. Pod jedním se
rýsoval pult, pod druhým pódium.
A byl tu sníh. Ano, sníh, a děti už
začínaly bobovat. Byla jsem chyce-
na. Ještě jsem sice zašla ke kama-
rádce na kávu, ale bylo mi naprosto
jasné, kde budu v poledne. V mrazu
jsem pak postávala pod kopečkem
a poslouchala kapelu, udivena, že
zmrzlé prsty mohou ze zmrzlých
strun vůbec vyloudit hudbu. Na
kopečku, kde bobovaly děti, se
zatím objevil první lyžař a pak
i snowborďák. Nad hlavou mi
občas přelétl nafouknutý balonek
ve tvaru zajíce, srdce či koně. Mezi
dětmi pobíhali psíci, mnozí teple
oblečení do různobarevných svetrů
a mikin, jeden měl dokonce ponož-
ky. Jo, v zimě si i pes musí dát pozor
na nachlazení! Já si chvíle postává-
ní zpestřovala, společně s pár dal-

šími lidmi, tancováním na písničky
v country stylu. Ruce jsem si zahří-
vala čajem, který byl k dispozici
zdarma, a abych si připadala
opravdu jako na horách, koupila
jsem si do něj rum a později jsem si
ještě dala horký punč. Oběd tento-
krát nahradil párek v rohlíku.
Pokud se domníváte, že dospěláci
jen postávali stranou, tak se mýlí-
te. K vidění byly ukázky jízdy na
lopatě, na umělohmotných talířích
i bobech v podání takových dospě-
láků, jako jsou starostka městské
části Prahy 11 paní Marta Šorfová
nebo naši zastupitelé, a jiní. Přida-
la jsem se také. Několikrát jsem si
na talíři sjela kopeček a vzpomína-
la na dětství, kdy jsem v Praze 11
hledala jakýkoliv kopec na sáňko-
vání, a měla jsem smůlu, protože
většinou nebyl sníh. MČ Praha 11
si půjčila sněžné dělo, a protože
mrzne, dopřála dětem zimní rado-
vánky na sněhu. Organizátoři této
akce připravili všem příjemné
odpoledne. To se povedlo už potře-
tí, přesněji řečeno, třetím rokem.
Z iniciativy a pod záštitou radnice
se tak na Jižním Městě zrodila
pěkná tradice. Děti samozřejmě
také soutěžily, a to v řadě disciplín,
např. ve sjezdu na talíři na čas
nebo v běhu do kopce, zapojili se
i rodiče, v disciplíně „hyjé, koníč-
ku“ závodili, táhnouce za sebou
své ratolesti na bobech, kdo z nich
rychleji vyběhne na kopec. Děti si
za odměnu odnášely plné hrsti
sladkostí. A nejen ty, jež zvítězily,
ale všechny, které se zúčastnily.
Ceny předávala paní starostka. Čas
rychle plynul a začalo mi být oprav-
du zima. Džínsy jsem měla celé
zmrzlé, v botách mě záblo, a tak
mráz mě nakonec, po patnácté
hodině, přece jen zahnal domů.
Pořadatelům děkuji a nám, obyva-
telům Prahy 11, přeji, aby takových
akcí u nás bylo čím dál víc.

Barbora Karafiátová
Foto: Jan Meixner

DOČKÁME SE 
internetu pro občany?
Podle posledních zpráv z Magistrátu hlavní-

ho města Prahy byl projekt Internet pro
Pražany zamítnut. Podle tohoto projektu se
měl občanům Prahy poskytovat bezdrátový
internet zdarma. Jednalo se o veřejnou síť
určenou hlavně pro domácnosti. Internetové
připojení mělo sloužit především pro přístup
na web a emailovou korespondenci.

Internet pro Pražany byl projektován jako
celopražský program, financovaný z prostřed-
ků EU. Počítalo se, že zahájen bude 1. ledna
2007. Iniciátorem této akce na Praze 5 je zdej-
ší zástupce starosty Martin Stránský. Praha 5 je
také jedinou městskou částí, která svým obča-
nům tuto službu již nabízí. Jedná se o pilotní
projekt s novou myšlenkou: každý občan má
právo na bezplatný přístup k informacím,
odstraňují se tak bariéry na cestě k internetu. 

Tento projekt však narazil na odpor
komerčních poskytovatelů internetu. Výsled-
kem je nejednoznačné stanovisko Úřadu pro
hospodářskou soutěž, které bylo zpracováno
na žádost městské části Praha 5. Vyjadřuje se
v tom smyslu, že nemá dostatek informací
k posouzení, zda tento projekt narušuje hos-
podářskou soutěž ve vztahu ke komerčním
poskytovatelům internetu, a popisuje teoretic-
ké případy, za jakých by se tak mohlo či
nemohlo stát. Magistrát hlavního města Prahy
tedy projekt zatím neuskuteční. „Hlavní
město neuspělo v žádosti o finanční prostřed-
ky od vlády, čekáme na písemné zdůvodnění,“
uvádí tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

Prahu 11 toto zamítnutí příliš neovlivní.
Podle zástupce starostky Ing. Petra Popova
naše městská část stejně nebyla zařazena do
skupiny těch částí Prahy, které měly nárok na
dotace ze strukturálního fondu EU. Městská
část Praha 11 samozřejmě nechce připravit
své obyvatele o výhodu získávat informace
zdarma, a zvažuje i jiné, cenově přístupné
cesty k internetu pro občany. Jednu z variant
uvádí zástupce starostky Ing. Petr Popov –
přizvat na trh další operátory, čímž se sníží
cena a zvýší kvalita internetových služeb.
Praha 11 má tedy jasný záměr, ale způsob ani
cena jeho realizace zatím nejsou známy.
V tomto smyslu se vyjádřil i zaměstnanec
odboru informatiky úřadu městské části: „O
ničem takovém nevíme, tato myšlenka přišla
jako novinka“. Na bezplatný přístup k inter-
netu si tedy ještě počkáme. „Je to běh na dlou-
hou trať,“ uvádí týž zaměstnanec. Osoby
zasvěcené do projektu nám ale prozradily:
„Do roka a do dne se obyvatelé městské části
budou moci těšit z internetu zdarma.“ 

Daniel Urban

Radovánky na sněhu

Výstava na radnici
Ivan Emler: Kresby
7. 3. – 30. 3. 2006

Budova radnice ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: PO A ST: 8.00 – 17.30 hod., 
ÚT, ČT: 8.00 – 15.30, PÁ: 8.00 – 14.00

Tel.: 267 902 323 – odbor školství a kultury
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KONCERT 
MARTINY BALOGOVÉ 
v KD Opatov
Po společném turné s Pavlem Šporclem předsta-

vuje Martina Balogová & band svůj vlastní kon-
certní program „I am not from here“, který je
postaven převážně na skladbách z jejího debutové-
ho CD. Rodačka z Ústí n/L. na sebe upozornila jako
jedna z nejvýraznějších a nejtalentovanějších osob-
ností soutěže Česko hledá Superstar. Po dlouhém
působení a zpívání v zahraničí zakotvila opět na
domácí hudební scéně. V současné době se obklo-
pila mladými hudebníky, kteří mají zkušenosti z působení v jiných kapelách,
hrajících podobným hudebním stylem. Po důkladných přípravách a zkouš-
kách tak mohou její fanoušci slyšet kritiky vyzdvihovaný a oceňovaný hlas
a osobitý a jedinečný zpěv, srovnatelný se zahraniční produkcí. Představuje
skladby nejen zahraničních autorů, ale i velmi nadaného Ondry Brzobohaté-
ho, pro její album napsal tři skladby. Se svým sexy hlasem, znějícím ve všech
polohách famózně, se Martina řadí mezi vyzrálé zpěvačky, jakých je na čes-
kém trhu velmi málo. O svých písničkách tvrdí, že jsou směsicí soulu, jazzu
a funku a poskytují jejímu hlasu prostor pro improvizaci. Kritika nešetří super-
lativy, Martinu považuje za jeden z našich největších a nejuniverzálnějších
současných talentů.

Martinu Balogovou můžete vidět a slyšet v Kulturním domě Opatov 
16. 3. 2006 od 20.00 hodin. 

Ludmila Řeháková, foto: archiv

MICHAL GABRIEL
v Chodovské tvrzi
Na přelomu března a dubna, od 22. 3.

do 16. 4. 2006, bude ve Velké gale-
rii Chodovské tvrze vystavovat své práce
výrazný představitel dnešní střední
sochařské generace, pan Michal Gabriel.
Narodil se 25. 2. 1960 v Praze. Vystudo-
val SUPŠ na Žižkově a v letech 1980-87
Akademii výtvarných umění v Praze na
Letné – obor sochařství. Je zakládajícím
členem skupiny Tvrdohlaví. V roce 2001
byl habilitován docentem Vysoké školy
umělecko-průmyslové. Od roku 1998
zastává funkci vedoucího ateliéru figura-
tivního sochařství na Fakultě výtvarného
umění VUT v Brně. Michal Gabriel má
za sebou nepřeberné množství společ-
ných i samostatných výstav doma
i v zahraničí. Je autorem mnoha význam-
ných realizací v architektuře, vzešlých ze
spolupráce s architektonickou firmou
Causa, a jejich společné projekty můžete
nyní zhlédnout v prostorách Velké gale-
rie Chodovské tvrze. Neváhejte a přijďte
potěšit své oko vskutku kvalitní prezen-
tací současného sochařského umění. 

Akad. sochař Milan Martiník,
kurátor galerie

Tenkrát se psal rok 1997, když jsme
se poprvé vydali mrazivým počasím

s průvodem okostýmovaných dětí
a jejich rodičů sídlištěm v okolí Klub-
ky. Chtěli jsme tak sobě, dětem, ale
i kolemjdoucím či z balkonů hledícím
obyvatelům sídliště připomenout lido-
vé zvyky a tradice. Připomenout všem,
jak se – především na českém venkově
– slavil masopust. Nastudovali jsme
potřebnou literaturu, abychom byli
schopni připravit odpovídající pro-
gram. Od té doby tuto tradici každo-
ročně udržujeme. Průvod vždy
doprovázejí hudebníci, kejklíři a pou-
liční herci, kteří se starají o zábavu
venku. Pak se průvod odebere do Klub-
ky, v jejím sále program pokračuje.
Vždy je motivován masopustními
zvyky a obyčeji. Děti tančí tance, které

se tančívaly na masopustní zábavě.
Děvčata při nich musela skákat hodně
vysoko, protože právě na tom závisela
úroda příštích žní, případně výška lnu.
Dozvědí se, co to byl „babský mlýn“,
zjistí, že přemílal staré baby na mladá
děvčata. Při soutěži v pojídání koláčů
poznají, co to byl tučný čtvrtek, takzva-
ný TUČŇÁK. Nikdy nechybí pro maso-
pust charakteristické pečivo – koblihy. 

I letos jsme na 11. března připravili
MASOPUSTNÍ REJ, vypukne ve 14.00
hodin u Klubky. Opět se projdeme síd-
lištěm, doprovodí nás kapela, cestou
nás bude bavit kejklíř a na chůdách
skupina MIMOTAURUS. Mezitím se
v Klubce uvaří čaj, na stolech již budou
čekat koblihy a koláče, nebudou chybět
ani preclíky. A hned jak se průvod
vrátí, začne se tančit, aby se všichni

zahřáli nejen čajem. Doufáme, že se
i ten letošní, jubilejní masopust v Klub-
ce vydaří. 
Nezapomeňte přijít včas a v maskách. 

Mgr. Jitka Rybková
ředitelka KD Klubka

MASOPUST v Klubce již podesáté!

Radůza
Zpěvačka, multiinstrumentalistka

a autorka hudby i textů začínala
s převážně bluesově zabarveným
repertoárem na ulici, kde ji v roce
1993 objevila zpěvačka Zuzana
Navarová. Její hudba vychází částeč-
ně z chansonu, ale největší díl inspira-
ce čerpá Radůza z folklóru a nálady

městských odrhovaček, které v jejím
syrovém podání nabízejí nečekané
hudební i textařské obraty.

Řadí se tak k nejmladší generaci
české alternativní scény, která sklízí
úspěchy nejen na domácích pódiích,
ale i v zahraničí.

Radůzu můžete slyšet a vidět 
30. 3. 2006 od 20.00 hod. v KD Opatov.

Ludmila Řeháková
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V posledním březnovém týdnu se bude
v Praze 11 konat zápis do mateřských

škol. Městská část Praha 11 je zřizovatelem
patnácti mateřských škol. Více (celkem
dvanáct) jich je na Jižním Městě I, tři jsou
na Jižním Městě II. Působí zde i dvě sou-
kromé anglické školky, YOGI BEAR,
s. r. o., v Hrudičkově ulici a Dino Prescho-
ol v Blatenské ulici. 

V rodičovských úvahách, kterou mateř-
skou školu zvolit, samozřejmě rozhoduje
programové zaměření školky, docházková
vzdálenost od místa bydliště, a také nabíd-
ka zájmových činností. Ze zkušenosti
víme, že paleta kroužků je pestrá a srov-

natelná ve všech mateřských školách.
Odlišné programové zaměření je v mate-
řince ve Stachově ulici. Dítě zde můžete
zapsat do speciální logopedické třídy pro
děti s vadami řeči. Internátní provoz škol-
ky umožňuje, aby zde děti pobývaly
i v nočních hodinách. Také program
mateřské školy v Sulanského ulici je
zaměřen speciálně, je to program inte-
grační. Do této školky se zapisují děti,
které se narodily s nějakou vadou nebo
i s kombinací vad. Menší kolektivy zde
tvoří skupinky zdravých dětí, mezi něž
jsou integrovány děti s různými druhy
postižení.

Zápis do mateřských škol pro školní
rok 2006/2007 se uskuteční ve dnech 
27. 3. – 31. 3. 2006 a 10. 4. – 13. 4. 2006.

V týdnu od 27. 3. do 31. 3. 2006 si rodi-
če mohou ve zvolené školce vyzvednout
přihlášku a v týdnu od 10. 4. do 13. 4. 2006
ji odevzdají. Přihlášku lze podat pouze do
jedné mateřské školy. Přijímací řízení je
plně v kompetenci ředitelky mateřské školy
a řídí se kritérii pro přijímání dětí do dané
školky, která vycházejí z nového školského
zákona č. 561/2004 Sb. K předškolnímu
vzdělávání jsou přijímány zpravidla děti ve
věku od tří do šesti let. Přednostně jsou při-
jímány děti v posledním roce před zaháje-

ním povinné školní docházky, děti s odkla-
dem povinné školní docházky, děti trvale
bydlící v Praze 11, děti zaměstnaných
matek a dále děti, které již mají v mateřské
škole sourozence. Podle volné kapacity
budou přijímány i děti matek na mateřské
dovolené (na dobu nepřekračující čtyři
hodiny denně a pět dnů v měsíci). O přije-
tí či nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozu-
měni rozhodnutím ředitelky mateřské
školy. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je
stanovena v souladu s § 123 školského
zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání. Výši úpla-
ty stanoví ředitelka mateřské školy tak,
aby nepřesáhla 50% skutečných průměr-
ných měsíčních neinvestičních nákladů na
dítě v uplynulém roce. Výše vypočtené

úplaty v jednotlivých mateřských školách
se v uplynulém roce pohybovala v rozme-
zí 450,- až 700,- Kč, a Radou MČ Praha
11 bylo ředitelkám mateřských škol dopo-
ručeno stanovit úplatu v jednotné výši
500,- Kč. Pro letošní rok bude výše úpla-
ty známa v době zápisu. Úplata se vybírá
v hotovosti, nebo ji rodiče poukazují na
účet školy. Tyto finanční prostředky škole
zůstávají. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateř-
ské školy se poskytuje bezplatně, bezplatné
je vzdělávání i pro děti s odkladem školní
docházky. Osvobozen od úplaty je zákon-
ný zástupce dítěte, který pobírá sociální
příspěvek, nebo rodič, který pobírá dávky
pěstounské péče, na základě písemné
žádosti doložené potvrzením od odboru
státní sociální podpory. 

V mateřské škole se dále hradí stravné,
jeho orientační cena pro jednotlivé školky
je uvedena v tabulce. Provoz mateřských
škol je stanoven zpravidla na dobu od 7,00
hod. do 16,30 hod. a je zakotven v řádu
každé školky. V měsíci červenci a srpnu je
provoz školek po dohodě se zřizovatelem,
městskou částí Praha 11, omezen na maxi-
málně dvě mateřské školy v celé jihoměst-
ské lokalitě.

Vážení rodiče, věříme, že se vám poda-
ří z přehledu v přiložené tabulce vybrat
takovou mateřskou školu, s kterou bude-
te spokojeni a v níž se bude vaše dítě cítit
dobře.

Ivana Malínská
odbor školství a kultury 

Úřadu městské části Praha 11

ZÁPIS do mateřských škol

Mateřská Telefon Ředitelka E-mail www Počet Věkově Počet Průměrný Speciální Zaměření Aktivity Aktivity Výuka Hudební Integrace Dny Cena Strava 
škola do školy adresa tříd smíšené dětí počet vybavení školy kulturní sportovní cizích nástroj zdravotně otevřených celodenní obohacena

docházejících jazyků postižených dveří stravy
dětí ve třídě

MŠ 272 933 137, Emílie msblatenska www.ms-blatenska.cz 4 ano 97 17 zahrada, estetická výchova, výstavy, divadla, plavání, angličtina flétna ne 27. – 28. 3. 2006, 24 Kč Juwík, 
Blatenská 272 934 622 Petrášová @volny.cz minitělocvična, intenzivní logopedická koncerty, kulturní školy v přírodě 14.00 – 16.30 hod. pitný režim
2145 terapeutický bazén péče, ekologie programy pro děti

MŠ 272 916 641, Jitka ms_drabikove www.msdrabikove.cz 8 ano 224 17 zahrada, hrací estetika, ekologie, keramika, divadla, výchovné koncerty, lyžařské pobyty angličtina flétna možnost 27. – 30. 3. 2006, 24 Kč pitný režim
A. Drabíkové 272 919 913 Schulzová @volny.cz prvky EU, keramická intenzivní logopedická péče, výstavy, kulturní programy na horách, různé stravy 9.00 – 17.00 hod.
536 pec, 2 bazény pěvecký sbor Srdíčko, pro děti, akce pro veřejnost, školy v přírodě

na zahradě společenský tanec celodenní výlety

MŠ 272 934 237, Alena mshrabakova www.mybox.cz/mshrabakova 4 ano 114 18 zahrada u lesa, nové estetická výchova, intenzivní návštěvy dětských divadel  plavání, angličtina Flétna ne 27. – 28. 3. 2006, 23 Kč pitný režim
Hrabákova 272 932 161 Sazmová @mybox.cz hrací prvky, čističky logopedická péče, třídy se v Praze, akce s rodiči, pohybová výchova, (pokračování 13.00 – 17.00 hod.
2000 vzduchu Bionaire zaměřením na HV a VV, výchovné koncerty, koncerty balet, školy pro děti 

keramika pro veřejnost, celosídlištní akce v přírodě ze ZŠ)

MŠ 271 911 870 Marie mshroncova www.materska-skola.cz/ 7 ano 196 18 zahrada, čističky rozvoj pohybových divadla, koncerty, akce plavání, angličtina flétna ne 27. –28. 3. 2006 25 Kč pitný režim
Hroncova Rákosníková @volny.cz hroncova vzduchu, dovedností intenzivní pro rodiče a děti cvičení v ZŠ, 
1882 keramická pec logopedická péče, HV, školy v přírodě

VV, ekologie, keramika

MŠ 272 912 122 Kateřina msjanouchova web.telecom.cz/ 3 + 1 ano 103 18/8 čističky vzduchu,  estetická výchova, divadla, výtvarný kroužek, plavání, hudebně- angličtina flétna ano 8. 3., 15. 3., 25 Kč pitný režim
Janouchova Kočerová @seznam.cz msjanouchova/ integrovaná bazén na zahradě, intenzivní logopedická keramika, výlety -pohybový kroužek, 22. 3. 2006, 
671 keramická dílna péče školy v přírodě 10.00 – 11.30 hod.

MŠ 272 916 869 Zlata ms_jazlovicka www.volweb.cz/ 4 2 třídy smíšené, 112 19 zahrada, čistička estetická výchova, kladný divadla, koncerty, plavání, dětský angličtina flétna ne 22. 3. 2006, 25 Kč pitný režim
Jažlovická Svobodová @mbox.cz ms_jazlovicka 2 třídy děti vzduchu, zvlhčovač vztah k životnímu prostředí, akce s rodiči, aerobik, moderní 8.00 – 10.00 hod.
2119 5 – 6 let vzduchu předcházení specifickým výlety tanec, 

poruchám učení školy v přírodě

MŠ 272 914 670 Romana mskonstantinova www.sweb.cz/ 3 + 1 1 předškolní třída, 90 18/8 zahrada, intenzivní  divadla, koncerty, výlety, plavání, sportovní angličtina, flétna ano kdykoli 24 Kč zvýšený 
Konstantinova Schmidtová @seznam.cz ms.konstantinova integrovaná 3 třídy věkově počítačové logopedická péče, kroužky, společenské a taneční kroužek, možno v průběhu pitný režim
1480 smíšené vybavení estetická výchova akce s rodiči školy v přírodě i další jazyk roku

MŠ 272 951 873 Věra mskrejpskeho www.materska-skola.cz/ 4 2/2 112 18 zahrada, estetická výchova, divadla, koncerty, plavání, hudebně- angličtina flétna dle podmínek, kdykoli 24 Kč pitný režim
Křejpského Bokrová @mybox.cz krejpskeho počítače intenzivní logopedická výstavy, výlety, -pohybový kroužek, dieta po domluvě 
1503 péče, keramika výtvarný kroužek školy v přírodě, míčové dle potřeby s ředitelkou školy 

hry, turistický kroužek

MŠ 272 931 214, Mgr. Eva ms.markusova www.materska-skola.cz/ 6 4 dle věku, 168 18 zahrada, mlhoviště, ekologie a přírodověda, divadla, výlety, taneční plavání, hudebně-pohy- angličtina flétna ne,  denně, dále 25 Kč pitný režim
Markušova detaš. prac. Dubnova Bartáková @volny.cz markusova 2 třídy věkově keramická pec, ochrana životního prostředí, kroužek, výtvarné soutěže, bový kroužek, školy  možnost po dohodě 
1556 272 914 935 smíšené hrnčířský kruh logopedie, keramika akce s rodiči v přírodě, cvičení s míči dietní stravy s ředitelkou školy

MŠ 272 910 313 Mgr. Jitka msmodleticka - 4 3 + 1 112 18 sauna, keramická estetická výchova, divadla, výstavy, saunování, taneční angličtina flétna ne 16. 3. 2006 24 Kč pitný režim
Madolinka, Kalná @seznam.cz předškolní pec, zahrada, intenzivní logopedická péče, výlety, a pohybový kroužek, školy 
Modletická 1402 nové hrací prvky keramika akce pro rodiče v přírodě, ozdravné pobyty

MŠ Mírového 272 918 603 Mgr. Hana ms.mh@ www.volny.cz/ms.mh 4 ne 112 18 dopravní hřiště, estet. vých., výtvar. a prac. činnosti, divadla, koncerty, plavání, jóga, zdravotní angličtina – ne 1. 3. 2006 25 Kč pitný režim
hnutí 1680 Lisecová volny.cz nové zahradní prvky seznamování s netradič. formami práce, tématické výlety, cvičení, ozdravné pobyty spojené s Masopustem 

- Zimová keramika, taneční skupina Ježci, logopedie taneční výuka v přírodě dále v době zápisu

Internátní MŠ 272 916 816 Božena msstachova www.msstachova.cz 2 1 + 1 40 20/7 noční provoz, tělocvičné  logopedická třída, výtvarná výchova, divadla, koncerty, cvičení na nářadí, tématické angličtina flétna ano, možno v době zápisu 25 Kč pitný režim
Stachova 518 Havlíková @mybox.cz logopedická vybavení, spec. hudební výchova, keramika, výlety, akce pro rodiče vycházky, školy v přírodě, přiměřená 

logopedické pomůcky noční provoz ozdravný pobyt u moře dietní strava

MŠ 272 916 486, Mgr. Olga mssulanskeho mssulanskeho.unas.cz 1+6 7 118 17/8 čističky vzduchu, hrnčířský integrace, intenzivní divadla, dramatický plavání, pohybový kroužek, angličtina flétna ano 28. 3. 2006 25 Kč pitný režim, 
Sulanského 272 953 218 Brožová @mybox.cz integrované kruh, keramická pec, logopedická péče, kroužek, výstavy, školy v přírodě, dětský aerobik, Juwík
693 trampolína keramika výlety cvičení pro děti 

MŠ Chodov 267 914 819, detaš. Irena mskvitezstvi mschodov.wz.cz 6 ano 168 15 sauna, bazén intenzivní logopedická péče, divadla, besídky, plavání, saunování, ozdravné angličtina flétna ne 22. 3. 2006, 25 Kč pitný režim
V Benátkách prac. Květ. vítěz. Michalcová @mybox.cz na zahradě keramika naučné pořady pobyty, hudebně - pohybový 8.00 – 10.00, 
1751 272 923 510 kroužek, školy v přírodě 15.00 – 17.00 hod.

MŠ 272 916 080 Helena ms.vejvanovskeho www.msvsjvanovskeho.cz 4 ano 112 17 čističky vzduchu, intenzivní logopedická péče, divadla, výstavy, poznávací plavání, turistika, tanec, školy angličtina flétna ne 4x ročně 24 Kč pitný režim
Vejvanovského Kaplanová @worldonline.cz dopravní hřiště, mlhoviště výtvarná výchova, hudební výchova výlety, akce pro rodiče v přírodě, ozdravný 
1610 pobyt u moře
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Pro někoho čas her
Chceme si připomínat nejenom

objekty z rodícího se Jižního
Města, ale pokud to okolnosti dovolí,
i lidi, kteří byli svědky oné doby. Hle-
dáme proto nejenom další  fotografie
(že by se objevily i grafiky nebo dokon-
ce malby?), ale voláme také pamětní-
ky: Ozvěte se, vaše i drobné vzpomínky
jsou dnes cenným střípkem mozaiky.
Do Klíče, do kroniky a kdoví kam ještě. 

Děti na fotografii z prvního školní-
ho roku 1976 – 1977 patřily mezi jistě
šťastné návštěvnice a návštěvníky
bývalé mateřské školy v Hájích, v ulici
Anny Drabíkové. V blízké Modré
škole, první z jihoměstských, se
s novými „domácími“ trochu obtížně
sžívali chodovští pedagogové, když se
stará škola v obci rekonstruovala. Děti
z nových domů v Hájích však ve škole
i ve školce prožívaly opojné chvíle
něčeho nového. Děkujeme paní učitel-
ce, jejíž zásluhou fotografie i kronika
tehdejší školky našly cestu ke kroniká-
ři, a zůstanou tak zachovány pro
budoucí jihoměstské generace. Tehdej-

ší děti se spolu s rodiči těšily z bytů
s velkými okny a asi moc nechápaly
jisté jejich rozčarování z okolí domů.
Dobové směrnice – skutečně se postu-
povalo podle směrnic – žádaly totiž
byty, byty, byty, a pak teprve to ostat-
ní, včetně chodníků a někdy
v budoucnu snad i předzahrádek. Už
dávno sice odzvonilo budovatelské
módě z doby kolem roku 1950, ale nej-
praktičtějším oblečením jihoměst-
ských dětí pro hry v ulicích stále
zůstávaly teplákové soupravy a holín-
ky nebo galoše. Nutno říci, že jim
samotným to většinou vůbec nevadilo.
Okolí jejich nových domovů bylo totiž
romantickým hřištěm s velmi rozmani-
tou nabídkou, někdy možná až trochu
nebezpečnou. Maminkám nezbývalo
než večer co večer prát zablácené tep-
láky a bundy. Najdete se na fotografi-
ích, vy, tehdejší „absolventi“ školy
mateřské, a přihlásíte se? Zajímalo by
nás, zda jste si po večerech umývali
alespoň to gumové obutí. A zajímalo
by nás toho určitě víc!

Jižní Město se začínalo stavět i osid-
lovat od Hájů. Občas připomínáme, že

o tom dodnes svědčí konečná stanice
autobusů MHD na planýrce nad Hosti-
vařskou přehradní nádrží, která se
dodnes jmenuje – tak trochu uzurpátor-
sky – Jižní Město. Na druhé straně teh-
dejší zástavby, vlastně zatím ještě mimo
ni, se ale už táhl pruh naší první skuteč-
ně realizované dálnice. Její výstavba
byla zahájena již 8. září 1967 slavnost-
ním odhalením nultého kilometrovníku
v Chodově. Dnes je chráněn svodidly
mezi oběma protisměrnými vozovkami.
Dokládá, že území Jižního Města ožíva-
lo již před rokem 1976. A nejenom stav-
bou dálnice. (Pokračování) 

Jiří Bartoň, foto: autor

DO ČTVRTÉHO DESETILETÍ (2)

Dva kovoví
stylizovaní

delfíni spolu ele-
gantně skotačí
na žulovém soklu
ve volně přístup-
ném prostoru
mezi Machkovou
a Markušovou
ulicí. Snad nikdo,
kdo někdy prošel
kolem, na ně
nezapomene. „Odhalit“ je proto nebylo
v naší soutěži Poznáváme Prahu 11
nesnadné. Pokud si delfíny zajdete blíže
prohlédnout dřív, než okolní keříky
povyrostou, najdete u hlavy jednoho
z nich míč, samozřejmě kovový, součást
skulptury. Hraví přátelé lidí se s námi
budou brzy těšit z nového jara. 

Jako autor díla bývá uváděn Vladimír
Kovářík. Po malém detektivním pátrání
můžeme konstatovat, že jde zřejmě
o Ladislava Kovaříka, rodáka z Veselíčka
na Vysočině. Studoval VŠUP v Praze,
v ateliéru prof. J. Wagnera. Od ukončení
školy v roce 1956 se věnoval volné plas-
tice, reliéfům a také realizacím v archi-
tektuře. Vždy náležel k bytostným
realistům. Jihoměstští Delfíni jsou pří-
jemným přínosem do výčtu jeho díla i pro
náš region. 

J. Bartoň, foto: autor

VHLEDY
do Prahy 11
Trochu jako fata morgána se

na obzoru jeví Jižní Město při
pohledu ze silničky za Milíčov-
ským lesem. Vidíme zejména
nejvýchodnější jihoměstskou
část na katastru Hájů, včetně
Milíčova jako předsunuté hlídky.
Při slunečném počasí svítí domy bělostí větší, než jaká bývala realita před úpra-
vou jejich fasád. Opravňují výklad znaku Prahy 11, totiž že jeho stříbrná polo-
vina představuje základní barevnost zástavby, zatímco modrá upomíná na
dosud relativně čisté nebe nad městskou částí. Ukazuje se také, že celkové
hmotové řešení v základních blocích není bez poutavosti. Rozhodně předsta-
vuje zajímavý dokument dobové výstavby. Na silničku se dostaneme příjem-
nou procházkou přes Milíčovský les. Výhledy odtud, s Jižním Městem na
vzdáleném pozadí, jsou přímo jímavé,  když je stromořadí v květu. Nejeden
fotograf sem v té době zabrousí. Truchlivý pohled zato nyní celoročně skýtá
dvůr Štít na druhé, odvrácené straně silnice, jedna z mála pozdně barokních
památek v našem velmi těsném sousedství. Jiří Bartoň, foto: autor

ZLATAVÍ DELFÍNI 

NA JIŽNÍM MĚSTĚ se bruslilo 
Milovníci zimních sportů si mohli v lednu a únoru přijít zabruslit

k Základní škole Květnového vítězství 1554. Zaměstnanci školy připra-
vili pro obyvatele Prahy 11 a okolí přírodní ledovou plochu velikosti volej-
balového hřiště. Fandové bruslení se našli hlavně mezi dětmi, jen tu a tam
se na ledové ploše objevil dospělý. Plno zde bylo hlavně o víkendech a také
v době jarních prázdnin. Poprvé se přírodní ledová plocha u této školy obje-
vila před dvěma roky, v dalších letech její přípravu znemožnilo počasí, tak
jsme si to letos mohli díky mrazům vynahradit. Poděkování patří panu ředi-
teli Základní školy Květnového vítězství 1554 Vladimíru Kokšalovi, Úřadu
městské části Praha 11 a zaměstnancům školy, kteří ledovou plochu připra-
vili a udržovali ve výborném stavu. Filip Procházka
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TANEČNÍ SOUBOR
AT studio Domino
Náš taneční soubor se jme-

nuje AT studio Domino.
Naše občanské sdružení
vzniklo v roce 2001 a aktivně
spolupracuje s tanečními
kurzy Ivy Bičišťové. Nejmlad-
ším tanečníkům v přípravce
jsou čtyři roky a nejstarším
v kurzech okolo dvaceti let.
Taneční kroužek zaměřený na
street dance navštěvují jednou
za týden a mohou si vybrat
z několika možností: ZŠ
Mikulova, ZŠ Campanus, ZŠ
Hornoměcholupská nebo KD
Klubka. Celkově máme na Jižním Městě v letošním roce otevřeno sedm
tanečních kurzů pro zhruba sto sedmdesát účastníků různých věkových
kategorií. V září loňského roku se konal Karneval se zvířátky a diskotéka
pro starší, a také letos připravujeme řadu doplňkových akcí. V průběhu roku
se mohou zájemci účastnit několika kol taneční soutěže Kostkovaná s Domi-
nem, v pololetí plesu pro rodiče a taneční show pro veřejnost. Dne 17. červ-
na 2006 ukončíme sezonu velkou odpolední taneční show, která se bude
opět konat ve sportovní hale v Hostivaři.

Získají-li tanečníci potřebné základy, mohou zkusit štěstí v konkurzu do
reprezentačních soutěžních týmů. Pak je ovšem čeká dřina, několikrát týdně
trénink, ale také spousta kamarádů, zábavy, soutěží a úspěchů. V soutěžních
týmech máme přibližně sto dětí. Základnu letos máme v Základní škole
Campanus v Chodově. Naši svěřenci během týdne vystřídají kondiční pří-
pravu, disko dance, balet i akrobacii. Trénují skupinově po dvaceti, po sedmi,
ale i po dvou, a také individuálně. V létě pořádáme dva letní tábory se spor-
tovním a uměleckým zaměřením, taneční soustředění pro soutěžní týmy
a různé programy na víkendy mimo Prahu.

Ze svých tanečních úspěchů můžeme uvést: titul Mistři Prahy a středních
Čech 2005 v kategorii disko dance, 2. místo na mistrovství ČR, 2. místo na
mistrovství světa v Žilině. Nejstarší tým se zúčastnil mistrovství Evropy v Itá-
lii. Na jaře se chystáme na mezinárodní soutěže do Prostějova.

Kromě soutěžní činnosti spolupracujeme s městskou částí na řadě akcí:
tradičně tančíme na Balonstory, na vánočních trzích, tančili jsme seniorům
na jejich sportovních hrách a na akademii ZŠ Květnového vítězství, dokon-
ce jsme tančili na Staroměstském náměstí.

Využijte příležitosti volných míst v některých našich tanečních kurzech
nebo zkuste štěstí při konkurzu do soutěžních týmů. Konkurz pro děti a juni-
ory se bude letos konat 8. 4. (intenzivní přípravka na konkurz 7. a 8. 4.) a pro
mládež nad patnáct let 17. 5. Další informace získáte na www.atsdomino.cz
nebo na telefonním čísle 602 647 884.

Za taneční klub Iva Bičišťová, foto: autor

Výsledky družstev  po polovině soutěže

Přeboru Prahy staršího dorostu (9 až 10 zápasů)
družsvo výhra prohra skóre body
1. TJ Sokol Kbely 10 0 919:553 20
2. Sokol Vyšehrad C 8 2 1002:574 18
3. ZŠ Jírovcovo náměstí 4 6 607:834 14
4. TJ Sokol Žižkov I 4 5 655:665 13
5. Sokol Horní Počernice 3 7 694:808 13
6. Sokol Hlubočepy 0 9 386:829 9

Přeboru mladšího dorostu (8 až 10 zápasů)
družsvo výhra prohra skóre body
1. SK Velká Ohrada 8 0 649:473 16
2. Sokol Vyšehrad D 7 2 703:562 16
3. Sokol Fénix Vyšehrad C 6 3 702:548 15
4. Sokolasovy Sestry 6 3 654:596 15
5. Sokol Žižkov B 5 4 708:620 14
6. TJ Sokol Kbely 5 4 686:666 14
7. ZŠ Jírovcovo náměstí 5 4 635:635 14
8. SK Meteor Praha 3 6 697:769 12
9. Sokol Horní Počernice 3 5 556:572 11

10. Sokol Říčany 1 9 678:855 11
11. TJ Bohemians Praha 0 9 385:757 9

Přeboru mladších žáků (9 zápasů)
družsvo výhra prohra skóre body
1. Sokol Vyšehrad B 8 1 645:361 17
2. Sokol Žižkov 7 2 841:370 16
3. Sokol Horní Počernice 3 6 489:625 12
4. ZŠ Jírovcovo náměstí 0 9 336:955 9

II.C třída mužů (10 až 11 zápasů)
družsvo výhra prohra skóre body
1. SK Aritma Praha 11 0 908:686 22
2. ZŠ Jírovcovo náměstí 9 2 822:704 20
3. TJ ČZU B 8 3 804:703 19
4. TJ Podolí 6 5 670:606 17
5. VŠTJ SF B 6 5 732:706 17
6. Sokol Dobřichovice 6 5 525:522 17
7. Sokol Dejvice A 6 4 654:639 16
8. SK Zbraslav 4 7 607:639 15
9. Slavoj Břevnov 3 8 648:830 14

10. SSKB BEBA Spořilov 2 9 614:745 13
11. Sokol Michle B 2 8 625:729 12
12. BC Radotín UH 2 6 505:605 10

CHLAPECKÝ ODDÍL
košíkové
Na Jižním Městě již třináct let působí jedi-

ný chlapecký oddíl košíkové, který pra-
cuje s dětmi a mládeží od devíti let a jehož
jednotlivé týmy jsou pravidelnými účastníky
celoročních pražských soutěží. V letošním
roce startují v soutěžích družstva mladších
žáků, mladších a starších dorostenců a druž-
stvo mužů. V sezóně 2000/2001 hrálo druž-
stvo mladších dorostenců v celorepublikové
soutěži dorosteneckou ligu. Všechna družstva
startují pod hlavičkou  Základní školy Jírov-
covo náměstí. V této škole se konají veškeré
tréninky i domácí zápasy. Většinu hráčů jed-
notlivých týmů tvoří současní a bývalí žáci
školy. Na základě této práce oddíl každoroč-
ně pořádá Velikonoční turnaj. Jeho letošní,
16. ročník se uskuteční v sobotu 8.4.2006
v ZŠ Campanus na Jírovcově náměstí. Turna-
je se zúčastní družstva současných a bývalých
žáků školy, kteří spolu navštěvovali jeden její
ročník. V dopoledních hodinách jsou na pořa-
du utkání v základních skupinách a odpoled-
ne se hraje systémem play off o umístění
v celém turnaji.

Zdeněk Stříhavka

TJ JM Chodov nabízí
KSABU SYSTÉM SECURITY: Z důvodu stoupajícího násilí otevírá školu sebe-
obrany pro muže i ženy od 15 let. Výuku budou zahrnovat jednoduché systémy
sebeobrany proti neozbrojeným útokům, ozbrojeným útokům, proti skupině atd.
Jedná se o postupy fungující při opravdovém napadení agresorem. Nabízíme
vám naučit se bránit nejen na ulici, ale i v běžném životě! Na ulici při napadení
pravidla neexistují! „Sebeobrana není bojový sport, proto nečekejte na trofeje!
Vaší trofejí bude zachovat si váš život!!!!“
BOX: Současně poběží i výuka bojového sportu jenž se nazývá box (nabíráme
pouze začátečníky). 
V případě zájmu nás kontaktujte po 16 hodině na tel: 605 521 536. Cena za hodi-
nu výuky je 75 Kč, výuka je v pondělí, středu a pátek, vždy od 18:00 do 20:00
hodin. Výuka bude probíhat v TJ JM Chodov. 
SANDIRU – Ueči Ryu: Starobylé jihočínsko- okinawského umění sebeobrany.
Styl Tygr, Jestřáb a Drak. Tréninky probíhají pouze v malých skupinkách v úterý
a pátek na Chodově a Roztylech pod odborným vedením hlavního instruktora
mistra Maria Topolška. Informace a zápis: 603 840 452. Vítáme vážné zájemce
obou pohlaví.
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Již devátým rokem není v České repub-
lice březen měsícem knihy, ale interne-

tu. „Zásluhu“ na tom má sdružení
Březen (www.brezen.cz), které za pro-
jektem Března měsíce internetu (BMI)
stojí. Tématem letošního ročníku BMI je
e-government. Do češtiny volně přelože-
no: dostupnost úřadů a vládních institu-
cí přes internet. 

Městská knihovna v Praze (MKP) při-
pravila pro širokou veřejnost akce, které
otevírají účastníkům nejen nové možnos-
ti využívání internetu, ale přinášejí také
zábavu. Na školeních s názvem Připojte
se na úřad se veřejnost dozví, co vše nabí-
zejí stránky státní správy a jak je využít
v běžném životě. Další školení – Databá-
ze aneb Jak na ně – budou zaměřena na
vyhledávání informací v elektronických

databázích zdarma dostupných z Městské
knihovny v Praze (http://www.mlp.cz/
databaze2.htm). Výhody elektronických
zdrojů informací ocení zejména studenti
středních, vyšších a vysokých škol, ale
vědět, co se píše v New York Times Maga-
zine se hodí vždy… Chce to ovšem ales-
poň trochu umět anglicky. V současné
době jsou pro čtenáře MKP přístupné tyto
databáze: Proqest5000 (záznamy a větši-
nou i plné texty z více než 7 200 časopi-
sů různých oborů), univerzální česká
encyklopedie Coto.je, The Oxford Refe-
rence Online Premium (elektronické
verze více než 100 publikací z nakladatel-
ství Oxford University Press) a tři specia-
lizované databáze z oblasti hudby,
výtvarného umění a filmu (Grove Music
Online, Grove Art Online a Film Indexes

Online). Zábavnou částí BMI je soutěž
s portálem Centrum.cz (www.centrum.cz)
o věcné ceny.

Pro děti připravila Městská knihovna
v Praze ve spolupráci se Zoo Praha
(www.zoopraha.cz) soutěž Do Zoo po
internetu, ve které si budou moci
vyzkoušet, jak dobře se umějí orientovat
na webových stránkách. Tradičním
zakončením BMI bude i letos akce
nazvaná Noc s Andersenem. Při ní
(nejen) pražské děti stráví pohádkovou
noc nebo večer v knihovně.

Lenka Hanzlíková

BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU 2006 
aneb Na úřad přes internet 

Do Zoo po internetu 
1. 3. – 31. 3. 2006
Víte jak na internet? Zkuste si to
v dětské soutěži. Dvacet vylo-
sovaných autorů/autorek správ-
ných odpovědí z celé Prahy
získá odměnu od Zoo Praha.
Knihovny: 
Jírovcovo náměstí (Jírovcovo
náměsí 1, tel. 271 913 593)
Opatov (Opatovská 1754,
tel. 272 918 759)

Připojte se na úřad 
8. 3. 2006 od 18:00 do 19:00 
Školení, na kterém se dozvíte,
co nabízejí stránky státní sprá-
vy, a jak na nich najít potřebné
informace. 
Knihovna: Opatov (Opatovská
1754, tel. 272 918 759)

Databáze aneb Jak na ně 
22. 3. 2006 od 17:30 do 19:00
Školení zaměřené na vyhledává-
ní informací v elektronických

databázích dostupných z Měst-
ské knihovny v Praze. Základní
znalost angličtiny výhodou…
Knihovna: Opatov (Opatovská
1754, tel. 272 918 759)

Noc s Andersenem 
31. 3. – 1. 4. 2006
Kdo se bojí, nesmí do knihovny.
Na ty, kteří se nebojí čeká noc
plná pohádkových postav, her
a úkolů. Pozor, účast je omeze-
na počtem a věkem dětí. Více

informací se dozvíte v knihov-
nách.
Knihovny: 
Jírovcovo náměstí (Jírovcovo
náměsí 1, tel. 271 913 593)
Opatov (Opatovská 1754, 
tel. 272 918 759)

Všechny akce jsou zdarma.
Přehled připravených akcí 
knihovnami sítě MKP nalezne-
te na www.mlp.cz/bmi.php

Co pro Vás k BMI připravily knihovny na Praze 11

Od roku 2004 provozuje občanské
sdružení Proxima Sociale v Komunit-

ním centru Jižní Pól na Jižním Městě
a v Komunitním centru Krok v Modřa-
nech Job klub pro ty, kdo hledají práci.
V rámci Job klubu si mohou zájemci
domluvit konzultaci k pracovně právní-
mu problému, ale také konzultaci na téma
pracovních příležitostí, nebo se domluvit
na delší spolupráci k doplnění znalostí
a dovedností, které jim pomohou při hle-
dání práce (např. jak vhodně reagovat na
inzerát, jak napsat správně životopis, jak
se orientovat a hledat v nabídkách práce
na internetu nebo jak komunikovat
s budoucím zaměstnavatelem atd.).

Součástí nabídky Job klubu je také
kurz s názvem Jak si poradit na trhu
práce. V rámci tohoto kurzu se účastníci
v šesti- až desetičlenné skupině zamyslí
nad hledáním práce a svými možnostmi,
získají informace, kde a jak práci hledat,
jak vhodně „prodat“ své schopnosti,
dovednosti a zkušenosti na trhu práce
(psaní životopisu, jak reagovat na nabíd-
ku práce, jak se připravit na pohovor
s budoucím zaměstnavatelem, na co si dát
pozor). V kurzu mohou zájemci využít
bezpečného prostoru centra k vzájemné-
mu předávání zkušeností a podpoře.

Na počátku kurzu se lze přihlásit i na
sedm lekcí kurzu Základy práce na PC,
v němž se zájemci seznámí se základní
obsluhou počítače a například se dozvědí,
jak vyhledat vhodné pracovní nabídky na
internetu. Také se naučí napsat jednodu-
chý dokument v MS Word (např. životo-
pis, jehož osnovu si uchazeči osvojí
v rámci základního kurzu), založí si e-mai-
lovou schránku a naučí se s ní pracovat
(např. reagovat na nabídku práce a odeslat
životopis budoucímu zaměstnavateli). Za
účast na kurzu, včetně kurzu Základy
práce na PC, zájemci zaplatí pouze vstup-
ní poplatek 50,- korun. Kurz se koná tři-
krát ročně v Komunitním centru Krok

v Modřanech, termín zahájení nejbližšího
kurzu je 6. dubna 2006. Job klub ovšem
slouží nejen těm, kdo hledají práci, na jeho
pracovníky se mohou obrátit i zaměstna-
vatelé, kteří pro své podnikatelské aktivity
hledají vhodné pracovní síly. Zájemci
o práci jsou zařazeni do databáze, z níž
mohou pracovníci Job klubu na základě
přání a požadavků zaměstnavatele vybrat
vhodného kandidáta. Pokud se vhodného
zájemce nepodaří najít, může být do data-
báze zařazen i zaměstnavatel. Pracovníci
Job klubu ho budou kontaktovat, až se
vhodný kandidát objeví. 

Zájemci o účast v kurzu nebo o kon-
zultaci, případně zaměstnavatelé mohou
přijít osobně do Komunitního centra Jižní
Pól v Michnově ulici 1622 v Praze 11 -
Hájích, a to  v úředních hodinách v pon-
dělí od 14:00 do 18:00 nebo v úterý od
9:00 do 12:00, nebo se objednat na telefo-
nu 272 916 482. Rovněž mohou přijít do
Komunitního centra Krok, Rakovského
3138 v Praze 12 – Modřanech, a to
v úředních hodinách ve středu od 9:00 do
12:00 a ve čtvrtek od 9:00 do 14:00, nebo
se objednat na telefonu 241 770 232
anebo e-mailem na adrese  jobklub@pro-
ximasociale.cz.

Karolína Puttová, foto: autorka

JOB KLUB – pro všechny kdo hledají práci

KLIC_03_2006  2/16/06  10:24 PM  Str. 24



26 SPORT Klíč 3/2006www.praha11.cz

Po vánoční přestávce jsou muži
Chodova stále ve hře o play off

Fortuna Extraligy. Nejprve sice
podlehli v polovině ledna na svém
hřišti ambicióznímu a dlouho
neporaženému týmu z Vítkovic
1:5, ale poté překvapili celou flor-
balovou veřejnost a ze dvou zápa-
sů (21. 1. a 22. 1.) vytěžili pět
bodů. Nejprve vybojovali dva
body v Liberci, když místní florba-
listy zdolali v prodloužení 4:3.
Výsledková bomba vybuchla
o den později ve favorizované
Mladé Boleslavi. Favoritům vyšla
úvodní polovina zápasu, po ní sví-
til na ukazateli skóre výsledek 4:1
pro domácí. Pak ovšem zabojova-
lo chodovské srdce. Díky zlepšené
hře a zvýšené bojovnosti začal Chodov střílet branky a výsledek
utkání nakonec otočil ve svůj prospěch. Zápas skončil 7:5 a na
Chodově se začalo nahlas mluvit o účasti v play off. Tuto cen-
nou výhru se bohužel nepodařilo potvrdit za týden v Pardubi-
cích, kde jsme s nováčkem soutěže prohráli 3:2. Šance na play
off je ale stále velká, Chodov má vše ve svých rukou. 

Ženy Chodova si i nadále drží velmi dobrou 4. příčku zajiš-
ťující výhodnou pozici pro čtvrtfinále play off. Nováček soutěže
předvádí stále výborné výkony a postup do semifinále by si za
letošní sezonu určitě zasloužil. Trenérská dvojice Lukáš Pro-
cházka – Pavel Krejčí tým určitě kvalitně připraví na boje
o medaile, a na Chodově se tak můžeme těšit na první ženské
play off v historii klubu. 

Junioři stále vedou 2. ligu a postup zpět do 1. ligy už je oprav-
du hodně blízko. Šest kol před koncem vedou o šest bodů, což
ve dvoubodovém systému znamená velký náskok. Situaci v juni-
orském týmu hodnotí jeho trenér Petr Faber: „Hodně nám
pomáhá, že se junioři prosazují i do sestavy našeho mužského

týmu. Jejich hra je pak vyzrálejší,
a tím pozitivně ovlivňují ostatní
hráče. Do týmu také zapracovává-
me nadějné dorostence, kteří by
měli být příští rok tahouny muž-
stva v bojích v 1. lize. Doufáme, že
letos nám postup do nejvyšší sou-
těže už neunikne.“

I naše mládežnické týmy si
vedou velmi dobře. Skoro ve všech
kategoriích figurují v horních pat-
rech tabulky. Dlouhodobá práce
s mládeží se na Chodově vyplácí,
mnoho odchovanců již nyní hraje
extraligu. I v tomto roce plánujeme
jarní nábor do mládežnických kate-
gorií - o termínu jeho konání vás
budeme informovat v příštím čísle. 

Play off bude hodně zajímavé,
a s chodovskou účastí, v niž doufáme, pro nás ještě zajímavější.
Vzhledem k tomu, že do uzávěrky tohoto čísla nebyla známa
data ani soupeři pro play off, nemůžeme vám tentokrát nabíd-
nout tradiční pozvánky na konkrétní zápasy TJ JM Chodov. Sle-
dujte tedy prosím oficiální webové stránky oddílu
www.florbalchodov.cz a plakáty v hale i na jiných místech Prahy
11. Samozřejmě vás na všech našich zápasech rádi uvidíme!

Muži jsou aktuálně na 7. místě extraligové tabulky, kdy
bojují o účast ve čtvrtfinále play off. 4 kola před koncem mají
náskok 5 bodů před osmými Pardubicemi. 

Ženy jsou 2 kola před koncem základní části s náskokem
4 bodů na 4. místě, které zaručuje lepší výchozí pozici ve
čtvrtfinále play off. 

Junioři mají před sebou závěrečných 6 kol základní části.
Jsou první s náskokem 4 bodů. Do 1. ligy juniorů postupuje
pouze jeden tým.

Karel Myšák, TJ JM Chodov
Foto: Pavel Lebeda

FLORBALISTÉ CHODOVA – boj o play off

Pololetní vysvědčení je za námi
a řada rodičů začíná s dostatečným

předstihem přemýšlet o prázdninovém
programu svých dětí. Jednou ze stále
oblíbených variant je pobyt v letním
táboře.

Už celá desetiletí je mezi jihočeský-
mi tábory legendou DT Nový Řadov,
který leží přímo na břehu Nové řeky,
uprostřed krásné třeboňské přírody.
Také v letošním roce pokračuje tento
tábor v tradici atraktivních a bezpeč-
ných prázdninových pobytů pro děti od
šesti do patnácti let, pobytů s garancí
programu „Tábory bez obav“. 

Pro děti, ubytované v chatkách nebo
ve srubech, je zajištěno stravování 
5x denně, odborná zdravotnická péče
i kvalitní zázemí hlavní táborové budo-
vy (jídelna, klubovna, umývárny, zácho-
dy, marodka). V nabitém programu tu

tradičně nechybí vodácké výlety k jem-
činskému jezu, koupání v řece nebo
v blízké pískovně, akční celotáborová
hra, oddílové stanování v lese, opravdo-
vé diskotéky, letní kino přímo v táboře
a spousty soutěží, her a sportů.

Okolní lesy vhodné k výletům
i hrám, tři hřiště, řeka přímo u tábora,
poskytující možnost základního vodác-
kého výcviku, čistá voda v blízké pís-
kovně, stejně jako dostatečné prostory
pro případ špatného počasí – to všech-
no spolu s osvědčeným kolektivem spo-
lehlivých vedoucích dělá z Nového
Řadova tábor, kam se děti rok co rok
vracejí prožívat prázdninovou pohodu
i dobrodružství.  

Fotografie, informace i veškeré
podrobnosti o tomto táboře lze najít na
internetových stránkách www.novyra-
dov.cz, z nich lze rovněž vytisknout při-

hlášku na kterýkoliv z běhů letošního
tábora. Pro řadu rodičů přitom může
být výhodou možnost zálohové platby
s doplatkem až při nástupu dítěte do
tábora, nebo příležitost uhradit pobyt
prostřednictvím zaměstnavatele (FKSP
apod.) Termíny jednotlivých běhů tábo-
ra: 2. až 15. července, 16. až 29. červen-
ce, 30. července až 12. srpna, 13. až 
26. srpna. Podrobnější informace získá-
te také na info@novyradov.cz a na tel.
602 379 842. Václav Vaněček, 

hlavní vedoucí táborů
Foto: autor

NOVÝ ŘADOV
Prázdniny na maximum!
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■ Dnes vystupujete v KD Opatov. Jak
často vás zde můžeme potkat? A co říkáte
zdejšímu publiku?

Jsme tu poměrně často, jelikož tady
s Melody Makers i nahráváme. Zjistili
jsme, že kubatura místního sálu a jeho
celková dispozice včetně dřevěného
obložení je pro nás akusticky velice
výhodná. Nahráváme totiž klasickým
způsobem, hrajeme akusticky přiroze-
ně, snímáme celkový obraz orchestru,
nikoli každý nástroj jednotlivě. Místní
sál nám nabízí skvělý zvuk a příjemné
prostředí. I naše poslední deska Rozvr-
kočení byla nahrávána právě zde,
v Kulturním domě Opatov.  Při kon-
certech se tu cítíme výborně i díky
skvělému publiku. 

■ Kde v Praze vás mohou posluchači ještě
potkat?

Máme pár stálých míst, kde s Melo-
dy Makers pravidelně, alespoň dvakrát
do roka, koncertujeme. Právě v Kultur-
ním domě Opatov, dále ve Švandově
divadle, také v Kulturním domě Gong
v Praze 9 a velké koncerty pořádáme
v Lucerna Music Baru. 

■ Je o vás známo, že jste nejen výborný
hudebník, ale i skvělý golfista?

Skvělý zdaleka ne, jsem takový lepší
průměr. Nicméně v poslední době mi
na golf nezbývá mnoho času, a tak se
ze mne stává průměr horší. Golfu se
věnuji už bezmála pětadvacet let, takže

typickou „golfovou horečku“, která
v začátcích člověka zachvátí, mám již
za sebou. Opustila mě před patnácti,
nebo spíše před dvaceti lety, takže golf
beru už jen jako formu odpočinku.
Zahraji si stále rád, když mám čas a
příležitost, ale na hřišti už nejsem
každý den.

■ Nahradil jste tedy golfovou vášeň jiným
koníčkem?

Snažím se opět věnovat režii, což je
časově velmi náročné. Musím také
stále udržovat chod našeho bandu
Melody Makers, přece jen jsme pat-
náctičlenný orchestr a většina jeho
členů má hudbu jako hlavní zdroj pří-
jmů. I to je časově a energeticky velmi
náročná činnost.  A v kombinací s režií
mi prakticky na nic jiného už nezbývá
čas. Teď připravuji v Janáčkově opeře
brněnského Národního divadla insce-
naci Prodané nevěsty. Pořád pracuji, i
když vím, že to není zrovna zdravé.  

■ A co pro nás chystáte v letošním roce?
Dočkáme se hudební novinky nebo nové
filmové role?

Role se nechystá žádná, a pokud
dostanu nějakou nabídku, budu mile
překvapen. Jelikož naše poslední
deska byla vydána na konci loňského
roku, je  ještě „čerstvá“, a tak zatím
nemáme v plánu točit něco nového.
Na podzim ovšem vyjde DVD, kde
kromě výběru naší nejlepší hudby
budou také videoklipy, jichž  máme
natočeno už hodně, a nejspíš i zázna-

my koncertů z televize, které se málo-
kdy reprízují.  

■ Stále ještě spolupracujete se sestrami
Havelkovými?

Sestry Havelkovi už dospěly, osa-
mostatnily se a mají svůj vlastní band.
Vystupují tedy samostatně.  

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

Taková otázka svádí přímo k filoso-
fování, ale odpovím na ni velice prak-
ticky. Změnil bych dálnice, opatřil
bych je čtyřmi pruhy, aby se po nich
dalo bez problémů projet.  Kvůli
zácpám jsem totiž dnešní koncert
v Kulturním domě Opatov málem
nestihl.

Rozhovor pořídila Jana Jelínková

Ondřej HAVELKA

ROZHOVOR se známou osobností

Cvičení pro seniory a mládež
ve spolupráci s FITCENTRUM- FITKLUBEM 

Ludvík při TJ JM CHODOV
Cvičební programy: cvičení k danému odvětví Vašeho
sportu, odtučňovací kůry, poúrazové, pro seniory. Poraden-
ství v doplňkové výživě: pro dospívající mládež, sportov-
ce, seniory, po úrazech. Kontakt: TJ JM Chodov, Mírového
hnutí 2137, Praha 11, 149 00, tel.: 272 953 125, l.: 114,
www.tjjmchodov.cz

ZŠ CAMPANUS POŘÁDÁ
Keramické dílny pro děti a dospělé
Ve dnech 11. 3., 12. 3., 1. 4. a 2. 4. 2006 v pracovnách 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám.1782, Praha 4. Spojení: metro 
C – Chodov + BUS směr Kolej Jižní Město 1 stanici
Dílna je otevřena vždy od 10.00 do17.00 hod. Přijďte kdykoli,
odejděte kdykoli. Přijďte pokaždé a vždy vám doporučíme pro-
gram. Vstupné 50 Kč, rodinné vstupné 90 Kč.

PROGRAM (nabídka – orientačně, nezávazně) 
bude zaměřen na blížící se Velikonoce

11. 3. a 12. 3. 2006
■ seznámení s hlínou, modelování z „hadů“ – ozdoby, dekorace
■ modelování  „z ruky“ – zvířata, lidi, hlavy, nádoby
■ pláty: kachle vyřezávané, reliéfní, obtisky, ozdoby
■ pláty: nádoby, figury

1. 4. a 2. 4. 2006
■ stejný program pro práci s hlínou
■ nanášení glazur: štětcem – tupováním, poléváním 

Točení na kruhu – kdykoli během dne
Pro pokračující z předešlého dne také retušování výrobků
a barvení engobami (= barevné hlíny).
Vydávání hotových výrobků individuelně domluvíme.

Všechny srdečně zveme!

PRVNÍ letošní setkání
s občany
Dne 8. ledna

2006 se v KD
Klubka uskutečnilo
letošní první setkání
představitelů Úřadu
městské části Praha
11 s občany. Příchozí návštěvníky, kteří na setkání při-
šli v hojném počtu, zajímala nejvíc rekonstrukce domů
v ulici Anny Drabíkové a problémy s touto rekonstruk-
cí spojené. Dále pak chodník v ulici Pod Vodojemem
a také přerostlé keře v některých Jihoměstských ulicích. 

Filip Procházka, foto: autor
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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
procházce ulice pak každý může zjistit, jakou zajímavost jsme vám
ukázali. Ze zaslaných správných odpovědí redakce vylosuje výher-
ce, který od ní obdrží věcnou cenu, např. CD, knihu nebo tričko.  

Kde můžeme potkat tato hravá dítka?

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. 3. 2006 na obálku napište heslo „Klíč“.

PEČEME...
Krkonošský sladký houbovec

Opět jsme pro vás připravili recept z kuchařky Babičči-
ny recepty nejen pro dědečky, vydané pod záštitou

městské části Praha 11. Tentokrát se společně pustíme do
pečení.

Co potřebujeme:
1 litr mléka, 20 dkg krupice, 4-5 housek, trochu soli, 10 dkg
ořechů, 10 dkg rozinek, 10dkg mandlí, 5 vajec, 2 lžíce cukru,
2 vanilkové cukry, 2 hrsti sušených hub, perník

Příprava:
Housky rozkrájíme na kostičky, zalijeme mlékem a přidáme
hrst krupice. Houby uvaříme, scedíme, nakrájíme na drobno
a zamícháme do namočených housek. Přidáme dvě lžíce
cukru, vanilkový cukr, rozinky, mandle a ořechy. Vše řádně
promícháme a nalijeme do pekáče, ve kterém jsme rozpus-
tili máslo. Poté dáme do trouby a hlídáme, jakmile se začnou
okraje červenat, vytáhneme houbovec z trouby. Hotový
houbovec posypeme nastrouhaným perníkem.

Dobrou chuť s krkonošským houbovcem.

Citát Honoré de Balzaca, francouzského spisovatele, představitele realismu a romantismu:
Láska má své iluze a každá iluze má (tajenka). Z toho důvodu se už tolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spokojeni navždy.

Řešení křížovky z minulého čísla: nebudeš moci
Správné řešení soutěže z minulého čísla: Viz str. 20
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V rámci cyklu Film s hostem,
host s filmem bude prvním

jarním hostem v Zahradě paní
Marta Vančurová. Křehká a citli-
vá žena s hlubokýma, vždy tro-
chu zasněnýma očima, působící
dojmem tichého, skromného člo-
věka. Naše pozvání ochotně při-
jala, a tak se můžeme těšit na
milý úsměv sympatické herečky. 

Na filmovém plátně se objevila
poprvé v roce 1970, v hlavní roli
filmu Jiřího Suchého Nevěsta. Od
té doby vytvořila Marta Vančuro-
vá řadu různých filmových po-
stav, které však mají jedno spo-
lečné – pravdivost a hloubku.
Z těch nejvýznamnějších jmenuj-
me Helenu ve filmu Jaroslava
Balíka Milenci v roce jedna

(1974 – hlavní cena za herecký
výkon, udělená na festivalu
v Karlových Varech), natočeném
podle románu Jana Otčenáška
v roce 1973, Marii v Herzově
Dnu pro mou lásku (1976) a Te-
rezku ve Stínech horkého léta
Františka Vláčila (1978 – cena za
ženský herecký výkon na FFP).
Partnery jí ve jmenovaných fil-
mech byli Viktor Preis, Vlastimil
Harapes a Juraj Kukura. Zahrála
si ale také po boku Luďka Soboty
v oblíbené komedii Jáchyme, hoď
ho do stroje režiséra O. Lipského
(1974). Z další dvacítky filmů
jmenujme alespoň tyto: V kaž-
dém pokoji žena (Jaroslav Balík,
1874), Smrt krásných srnců (Ka-
rel Kachyňa, 1986), Jen o rodin-

ných záležitostech (Jiří Svoboda,
1990), Cesta peklem (Martin
Hollý, 1995), Bolero (F. A. Bra-
bec, 2004). Nepočítaně postav
pak vytvořila Marta Vančurová
v televizi (Jana Eyrová,1972,
Těžká hodina, 1986, Útěky, 2003,
a mnohé jiné), v rozhlase, ale
hlavně na jevištích divadel, a ne-
jen pražských.

V pondělí 27. března 2006 se
můžete v Kulturním centru Za-
hrada s paní Martou Vančurovou
setkat, podívat se na Milence
v roce jedna a pobesedovat nejen
o filmu a herectví, ale i o věcech
kolem nás. Začátek pořadu je
v 19 hodin a my se těšíme na va-
ši návštěvu.

Jaroslav Kratochvíl

PŮVABNOU 
MARTU VANČUROVOU 

A MILENCE V ROCE JEDNA 
přivítáme v KC Zahrada
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PROGRAMY V BŘEZNU 2006:

Koncerty:

ssttřřeeddaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000  
SSllaavvnnéé  ččeesskkéé  mmaalliiččkkoossttii  BB..  SSmmeettaannyy,,  
AA..  DDvvoořřáákkaa,,  ZZ..  FFiibbiicchhaa,,  JJ..  SSuukkaa,,  JJ..  BB..
FFöörrsstteerraa  aa ddaallššíícchh  aauuttoorrůů.. Dramaturgie po-
řadu, scénář a průvodní slovo PhDr. Zde-
na Zvěřinová, DrSc. Dále účinkují: Martin
Levický – klavír, Ivan Vokáč – violoncello,
Antonín Burda – housle.

ppoonndděěllíí ❑❑ 66.. ❑❑ 1199..0000  
CChhvváállaa  vviioollyy.. Účinkují: Jan Pěruška – vio-
la, František Kůda – klavír. Na programu:
J. Herold: Koncertní etudy, P. Hindemith:
Sonata pro violu op.25, S. Prokofjev: Šest
kusů pro violu a klavír, R. Clarke: Sonáta
pro violu a klavír, H. Vieuxtrmps: Elegie, 
H. Wieniawski: Reverie, Snění.

ssttřřeeddaa ❑❑ 88.. ❑❑ 1199..0000
PPeettrraa  HHoolluubbccoovváá  ––  vviioolloonncceelllloo,,  PPeettrr  MMaallíí--
ššeekk  ––  vviioolloonncceelllloo,,  HHeelleennaa  VVeeiissoovváá  ––  kkllaavvíírr.
Na programu: G. B. Pergolesi, P. I. Čajkov-
skij, A. Dvořák, C. Debussy a B. Martinů.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 99.. ❑❑ 1199..0000
PPooeettiicckkéé  ssttrruunnyy..  DDuuoo  EEccoo: Pavla Franců –
housle, Eva Franců – housle, Naděžda Ch-
robáková soprán, recitace. Na programu:
V. Jírovec, Z. Lukáš, B. Řehoř (premiéra
skladby Čtyři sonetina pro vyšší hlas, reci-
taci a houslové duo), Š. Lucký a J. Teml.

úútteerrýý ❑❑ 1144.. ❑❑ 1199..0000
MMiicchhaall  HHrroommeekk  CCoonnssoorrtt..  VVaarriiaaccee  lliiddoovvýýcchh
mmeellooddiiíí  zz IIrrsskkaa  aa BBrriittáánniiee, skladby s prvky
středověké a předklasické hudby, ale i fol-
ku, rocku a jazzu. Účinkují: Michal Hromek
– kytara, Jakub Klár – flétna, Daniel Miko-
lášek – bicí, marimba, piano, René Vácha
– viola, housle, viola d’amour.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1155.. ❑❑ 1199..0000
MMoozzaarrtt  aa ttii  ddrruuzzíí – ttaakk  nnaazzvvaall  JJ..  SSvvěěcceennýý
tteennttoo  vveeččeerr  vv rráámmccii  ssvvééhhoo  ccyykklluu  „„DDoommoovv--
sskkéé  kkoonncceerrttyy  nnaa  CChhooddoovvsskkéé  ttvvrrzzii““..  Jaro-
slav Svěcený – housle, Julie Svěcená –
housle, Marie Synková – klavír. Pestrou
paletu skladatelů olemovanou hudbou le-
tošního jubilanta pomůže namíchat i hous-
listova jedenáctiletá dcera Julie. Program:

Mozart, Bach, Pugnani-Kreisler, Sarasate
a další autoři.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 1199..0000  
FFooeerrssttrroovvoo  ttrriioo  hhrraajjee  aa hhoovvoořříí. Pořad na
počest 50. výročí založení světoznámého
komorního souboru. Účinkují: Stanislav
Srp – housle, Evžen Rattay – violoncello,
Aleš Bílek – klavír. Dramaturgie, scénář
a průvodní slovo: Dr. Zdena Zvěřinová,
DrSc. Na programu: B. Smetana: Trio g
moll op. 15, A. Dvořák: Dumky op. 90.

ppoonndděěllíí ❑❑ 2277.. ❑❑ 1199..0000  
ŠŠaannssoonnoovvéé  sseettkkáánníí..  Rudolf Pellar, Milan
Jíra, Jan Petránek, v alternaci Tereza
Duchková, Marta Balejová nebo Filip
Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šanson,
věc veřejná“.

úútteerrýý ❑❑ 2288.. ❑❑ 1199..0000  
MMiirroossllaavv  KKeejjmmaarr  ––  ttrruubbkkaa,,  DDaannaa  SSllaacchhoovváá
––  ssoopprráánn,,  FFrraannttiiššeekk  MMaarrttiinnííkk  ––  kkllaavvíírrnníí  ddoo--

pprroovvoodd    aa pprrůůvvooddnníí  sslloovvoo.. Na programu:
W. A. Mozart, J. Haydn, B. Smetana, 
A. Dvořák, J. M. Sperger, J. Offenbach, 
G. Gershwin. Spolupráce sólistů České fil-
harmonie a Národního divadla v Praze.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2299.. ❑❑ 1199..0000  
ZZuuzzaannaa  LLaappččííkkoovváá  ––  cciimmbbááll,,  zzppěěvv,,  EEmmiill  VViikk--
lliicckkýý  ––  kkllaavvíírr..  Transkripce moravských milost-
ných písní.Vyjímečný projekt význačných
osobností naší jazzové a folklórní scény.

Pohádky:

nneedděěllee ❑❑ 55.. ❑❑ 1155..0000
ŠŠaaššeekk  aa ččeerrtt – divadlo Vysmáto pana Bíl-
ka – marionety.

nneedděěllee ❑❑ 1122.. ❑❑ 1155..0000
CCiirrkkuuss  bbuuddee – hraná pohádka divadla Ge-
nus Brno.

nneedděěllee ❑❑ 1199.. ❑❑ 1155..0000
PPrriinncceezznnaa  nnaa  hhrráášškkuu – divadlo Kapsář –
kombinace loutek a živých herců.

nneedděěllee ❑❑ 2266.. ❑❑ 1155..0000
PPaalleeččkkoovvyy  ppřřííhhooddyy – hraná pohádka – Di-
vadlo bez opony.

Ostatní pořady:

22..,,  77..  aa 1133.. ❑❑ 1177..0000
LLeetteemm  HHaaššlleerroovvýýmm  žžiivvootteemm  vv ppííssnniiččkkáácchh
aa vvyypprráávvěěnníí – třídílný pořad o Karlu Hašle-
rovi. Uvádí Ota Novák. Kromě zasvěcené-
ho vyprávění o životě Karla Hašlera zazní
rovněž ukázky jeho tvorby – více než 30
„hašlerek“. Vstupné 40 Kč dospělí, 20 Kč
děti, studenti a důchodci.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 1144..0000
PPřřeeddnnáášškkaa  oo zzddrraavvíí  ss MMUUDDrr..EE..PPaařříízzkkoovvoouu
– zadáno pro seniory z Centra sociálních
služeb.

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))::
OOttaa  JJaanneeččeekk  ––  LLééttaa  sseeddmmddeessááttáá..  

Od 15. 2. 2006 do 19. 3. 2006

MMiicchhaall  GGaabbrriieell  ––  ssoocchhyy  aa  aarrcchhiitteekkttoonniicckkéé
pprroojjeekkttyy  ss  ffiirrmmoouu  CCaassuuaa..  
Od 22. 3. do 16. 4. 2006

MMAALLÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV PPŘŘÍÍZZEEMMÍÍ))::
OOttaa  JJaanneeččeekk  ––  LLééttaa  sseeddmmddeessááttáá..  

Od 15. 2. 2006 do 19. 3. 2006

PPrraažžuulláákk  22000055..  Od 22. 3. do 2. 4. 2006
Soutěžní výstava dětských prací 

pořádaná KD Klubka.

BBaalloonnssttoorryy  22000055,,  soutěžní výstava 
dětských prací pořádaná KD Klubka.

Od 5. 4. do 16. 4. 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  1133  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
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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 BŘEZNU 2006:

Koncerty:

ssoobboottaa ❑❑ 44.. ❑❑ 2200..0000
PPeetteerr’’ss  PPaaiinntteerrss, rocková tancovačka.

ssttřřeeddaa ❑❑ 88.. ❑❑ 2200..3300
SSttoo  zzvvíířřaatt, koncert.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 99.. ❑❑ 2200..0000
JJiittkkaa  VVrrbboovváá  aa  SSttaannddaa  CChhmmeellííkk  ssee  sskkuuppii--
nnoouu  KKnneezzaappllaacceenníí, koncert.

ppáátteekk ❑❑ 1100.. ❑❑ 2200..0000
RReedd  HHoott  CChhiillii  PPeeppppeerrss  rreevviivvaall, rock koncert.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1155.. ❑❑ 2200..0000
KKeekkss,,  rroocckk  kkoonncceerrtt..

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 2200..0000
MMaarrttiinnaa  BBaallooggoovváá  aa  jjeejjíí  bbaanndd, koncert
k novému albu „I am not from here“.

ppáátteekk ❑❑ 1177.. ❑❑ 2200..0000  
MMeeffiissttoo  aa  hhoossttéé::  KKaarreell  KKaahhoovveecc  aa  VViikkttoorr
SSooddoommaa, rock’n’roll party.

úútteerrýý ❑❑ 2211.. ❑❑ 2200..0000
AAssoonnaannccee,,  skotské a irské balady a písně.

ppáátteekk ❑❑ 2244.. ❑❑ 2200..0000
PPrrooffeessoorr  aa  hhoossttéé, Beatles revival party.

ssoobboottaa ❑❑ 2255.. ❑❑ 1199..0000
FFeessttiivvaall  FFHHSS, Bílé myšky, Clyde, Moonflo-
wer, Pankix, Still Knox.

úútteerrýý ❑❑ 2288.. ❑❑ 2200..0000
SStteeaammbbooaatt  SSttrroommppeerrss  aa  JJiittkkaa  VVrrbboovváá, dixi-
eland nejen k poslechu.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 3300.. ❑❑ 2200..0000
RRaaddůůzzaa,,  koncert.

ppáátteekk ❑❑ 3311.. ❑❑ 2200..0000
BBaannddaabbaanndd  aa  PPaavvllaa  KKaappiittáánnoovváá  ––  JJaanniiss
JJoopplliinn  aa  JJ..  HHeennddrriixx  rreevviivvaall, rock koncert.

nneedděěllee ❑❑ 55..,,  1122..,,  1199..,,  2266.. ❑❑ oodd  1155..0000
NNeedděěllnníí  ttaanneeččnníí  ooddppoolleeddnnee s velkých de-
chovým orchestrem Blažeje Zemana.

Ostatní pořady:

ppáátteekk ❑❑ 33.. ❑❑ 2200..0000
PPlleess  ZZŠŠ  KKvvěěttnnoovvééhhoo  vvííttěězzssttvvíí..

ssoobboottaa ❑❑ 1111.. ❑❑ 2200..0000
PPlleess  ZZŠŠ  KKee  KKaatteeřřiinnkkáámm..

úútteerrýý ❑❑ 1144.. ❑❑ 1144..3300
KKlluubb  AAkkttiivvnnííhhoo  ssttáářříí,,  IIvveettaa  BBllaannaarroovviiččoovváá..

❑❑ 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

Zdeněk Vojta – výběr z díla
Komorní plastika, obrazy, 

kresby, grafika
od 28. 2. do 31. 3. 2006

Akademický sochař Zdeněk Vojta (1932-
1997) vystudoval Pedagogickou fakul-

tu v Českých Budějovicích a v letech
1953-1959 absolvoval AVU v Praze u prof.
J. Laudy, kde strávil ještě Čestný rok
u prof. V. Makovského. Jeho celoživotní
tvorba je velmi mnohostranná. Nebyl jen
sochař vytvářející skulptury z travertinu,
betonu, pálené hlíny, mozaiky z kamenů a
umělé pryskyřice nebo půvabnou keramic-
kou plastiku. Věnoval se i kresbě, malbě,
grafice a koláži. Zúčastnil se výstav a sou-
těží doma i v zahraniční, jeho díla jsou

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 BŘEZNU 2006:

ssttřřeeddaa ❑❑    88.. ❑❑    1155..0000  ––  1166..0000
PPoohhááddkkoovvéé  ooddppoolleeddnnee..Čtení pohádek, há-
dání hádanek a říkání říkanek s babičkami
z Klubu seniorů Jižního Města. Zveme ne-
jen družiny, mateřinky, ale také maminky
s dětmi.

ssttřřeeddaa ❑❑    1155.. ❑❑    1155..0000  ––  1177..0000
HHrraajjeemmee  ssii  ss rrýýžžíí. Březnová dílna bude ve
znamení tvořivých hrátek s plodinou, kte-
rou běžně používáme jako přílohu – rýží.
Vyrobit si budete moci sypané obrázky,
nebo dekorativní skleničku. Tu si můžete
přinést podle svého vkusu. Pro tento účel
jsou nejlepší různě tvarované od džemů,
podlouhlé od oliv. Chybět by neměl ani
uzávěr, aby se rýže nevysypala.

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

Zpravodajství 
můžete sledovat i na:

www.praha11.cz

v mnoha galeriích, plastiky ve veřejném
prostoru obdivují obyvatelé Prahy, Olo-
mouce i dalších měst. Mezi jinými získal
v roce 1992 Cenu prezidenta Nadace IWA
a v roce 1994 Cenu Masarykovy Akade-
mie umění. Březnová výstava v Opatovské
knihovně návštěvníky seznámí s komorní
plastikou, obrazy, kresbami i grafikou
umělce, který ve své proměnlivosti byl po-
každé svůj a hluboce lidský.
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

BŘEZEN 2006

Koncerty:

ččttvvrrtteekk ❑❑  22.. ❑❑    1199..0000
RReelliiééff  ++  VVaabbaannkk  UUnniitt – bluegrassový večer
se křtem nového CD – Live skupiny Reliéf.

úútteerrýý ❑❑    77.. ❑❑    1199..0000
LLooss  RRuummbbeerrooss – mladý orchestr hrající
vlastní i převzatou latinsko-americkou jaz-
zovou hudbu.

ččttvvrrtteekk ❑❑    99.. ❑❑    1199..0000
OOzzvvěěnnyy  ZZaahhrraaddyy::  BBeezzeeffššeehhoo  ++  SSaammoo  ssee--
bboouu,,  BBoobb  aa BBoobbccii,,  HHlluubbookkéé  nneeddoorroozzuumměěnníí –
vítězové a kandidáti fest. Zahrada – s F&C.

ččttvvrrtteekk ❑❑    1166.. ❑❑    1199..0000
„„FFllaasshhbbaacckk  ++  WWeejjlleett““  –– společný koncert
tradiční a méně tradiční bluegrassové sku-
piny – finalisté řady hudebních soutěží.

ččttvvrrtteekk ❑❑    2233.. ❑❑    2200..0000
NNaavvzzáájjeemm  ++  ppííssnniiččkkáářř  CCaaiinnee (ZNC) – po-
malu i rychle, vesele i smutně – koncert pl-
zeňské skupiny.

ssttřřeeddaa ❑❑    2299.. ❑❑    1199..0000
SSppiirriittuuááll  kkvviinntteett – nejen spirituály v podání
„první československé folkové skupiny“ za-
ložené v roce 1960.

Divadlo:

ppáátteekk ❑❑    33.. ❑❑    1188..0000
SSeenn  nnooccii  ssvvaattoojjáánnsskkéé – sen o Snu noci
svatojánské W. Shakespeara hrají benja-

mínci Dismanova rozhlasového dětského
souboru.

ssoobboottaa ❑❑    1111.. ❑❑    1199..0000
FFaannttoomm  RReeaalliissttiicckkééhhoo  ddiivvaaddllaa  ZZddeeňňkkaa  NNee--
jjeeddllééhhoo – Ladislav Smoljak – představení
Studia Láďa – hrají: Lad. Smoljak a I. Hlas.

ppáátteekk  ––  nneedděěllee ❑❑    1177..  ––  1199.. ❑❑    

PPOOPPAADD  22000066 – největší výběrová přehlíd-
ka amatérského divadla – soubory z Pra-
hy, Brna, Benešova, Lán či Kouřimi – od-
borné semináře přístupné veřejnosti – or-
ganizátor: Amatérská divadelní asociace
za podpory MK ČR a hl. m. Prahy.

ppoonndděěllíí ❑❑    2200.. ❑❑    1199..0000
KKOOKKTTEEJJLL  ––  AAllddoo  NNiiccoollaajj – komedie o haš-
teřivých dámách, které uspořádají koktejl
– hrají: J. Jirásková, J. Brejchová, J. Ptáč-
ník.

úútteerrýý ❑❑    2211.. ❑❑    2200..0000
VVýýrroobbccee  bboommbb  aanneebb  ÚÚttěěkk  ssrrddccee  ––  AAnnaattooll
SStteerrnn – představení D.S. Monde – příběh
osiřelého hrudního koše...

úútteerrýý ❑❑    2288.. ❑❑    1199..3300
OOsskkaarr  ––  CCllaauuddee  MMaaggnniieerr  ––  divadlo Bez do-
zoru – komedie o třech kufrech, dvou dce-
rách a jednom těžce zkoušeném otci.

Host v Zahradě:

nneedděěllee ❑❑    2266.. ❑❑    1177..0000
PPeettrr  ŠŠttěěppáánneekk,,  FFrraannttiiššeekk  DDrrss  aa ŠŠáárrkkaa  KKnníí--
žžeettoovváá  (klavír) – večer plný povídání
a hudby s prostorem pro dotazy publika.

Film s hostem:

ppoonndděěllíí ❑❑    2277.. ❑❑    1199..0000
MMaarrttaa  VVaannččuurroovváá  ––  MMiilleennccii  vv rrooccee  jjeeddnnaa –
s herečkou nejen o filmovém dramatu
z roku 1973.

Film:

ppáátteekk ❑❑    1100..,,  2244.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
SSmmrrtt  ppaanneenn  ––  nevšední debut režisérky
Sofie Coppolové na téma dospívání –
USA, Švédsko, 1999.

Setkávání:

ppoonndděěllíí ❑❑    66.. ❑❑    1188..3300
ZZ  OOssttrraavvyy  nnaa  KKrryymm  nnaa  lleehhookkoollee – cestopis-
ná přednáška s projekcí Jana Gally.

ssttřřeeddaa ❑❑    88.. ❑❑    1188..3300
PPrroocchháázzkkyy  hhiissttoorriicckkoouu  PPrraahhoouu – od Jung-
mannova náměstí přes “Václavák”... – nad
diapozitivy s průvodcem Milošem Ekstei-
nem.

ppoonndděěllíí ❑❑    1133.. ❑❑    1188..3300
AApplliikkaaccee  nnuummeerroollooggiicckkýýcchh  ppoozznnaattkkůů  vv pprraaxxii
– nadstavbové prvky data narození –
přednáška Ing. Jaroslava Baka.

ssttřřeeddaa ❑❑    1155.. ❑❑    1188..3300
ČČíínnaa  ––  ppuuttoovváánníí  ppoo  jjeeddnnéé  zz kkoolléébbeekk  cciivviillii--
zzaaccee – cestopisný pořad Vítězslava Strna-
da s diaprojekcí.

ssttřřeeddaa ❑❑    2222.. ❑❑    1188..3300
GGrraaffoollooggiiee  ––  zzrrccaaddlloo  dduuššee: Cesta k sebe-
poznání – cyklus přednášek Světlany
Francové z České grafologické komory.

ppoonndděěllíí ❑❑    2277.. ❑❑    1188..3300
CCeessttyy  jjóóggyy::  OOssvvoobboozzeenníí  oodd  mmyyssllii  ––  sat-
sang s Robertem Adamsem, žákem Ra-
mana Maháršiho – cyklus PhMr. Rudolfa
Skarnitzla.

Otevřená dílna:

ččttvvrrtteekk ❑❑    99.. ❑❑    1188..3300
DDeekkoorraaccee  zzee  sseennaa  ––  vvýýrroobbaa  kkrráállííkkaa – dílna
pro dospělé – nutno rezervovat – I. Něm-
cová (736 406 043 či 271 910 246).

Pořady pro děti a mládež:

ssoobboottaa ❑❑    44.. ❑❑    1100..0000
TTvvůůrrččíí,,  hhrraavvéé  aa úússmměěvvnnéé  ddooppoolleeddnnee – pro
děti od 3 let – s sebou: výtv. potřeby a sva-
činku – vede MgA. K. Schwarzová

ssoobboottaa ❑❑    44.. ❑❑    1155..0000
LLeetteemm  ssvvěětteemm  ss ppííssnniiččkkoouu – PPRREEMMIIÉÉRRAA  ––
Divadélko U Panáků – uvádí miniódy na
pohodu.

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

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

ssoobboottaa ❑❑    1111.. ❑❑    1100..0000
DDěěttsskkáá  ttvvůůrrččíí  ddííllnnaa  ––  Jarní pohádka + vý-
roba skřítka Kulíška – vede I. Němcová –
pro děti od 3 let – s sebou: výtv. potřeby.

ssoobboottaa ❑❑    1111.. ❑❑    1155..0000
OO ddvvoouu  MMaarryyččkkáácchh – volné sdružení uměl-
ců Žlutý kopec – uvádí lidovou krkonoš-
skou pohádku plnou písniček.

nneedděěllee ❑❑    1122.. ❑❑    1155..0000
BBáábbíí  aa sskkřřííttkkoovvéé – Divadélko U Panáků –
NNaaďďaa  KKoonnvvaalliinnkkoovváá a loutky – na motivy
knih pohádkářky V. Klimtové.

ččttvvrrtteekk ❑❑    1166.. ❑❑    99..3300,,  1144..0000
KKllaauunn  CCiilliilliinnkk  aa ppaanníí  ZZppěěvvaanndduullee – R. Rý-
da a M. Holečková – představení, kde si
děti užijí klauna, naučí se zpívat a hrát
písničku.

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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ssoobboottaa ❑❑    2255.. ❑❑    1100..0000
DDěěttsskkáá  ttvvůůrrččíí  ddííllnnaa – Králičí pohádka + vý-
roba králíčka – vede I. Němcová pro děti
od 3 let – s sebou: výtv. potřeby.

nneedděěllee ❑❑    2266.. ❑❑    1155..0000
BBáábbíí  aa sskkřřííttkkoovvéé – Divadélko U Panáků –
KKvvěěttaa  FFiiaalloovváá a loutky – na motivy knih
pohádkářky V. Klimtové.

úútteerrýý ❑❑    2288.. ❑❑    99..0000
ŘŘeekknnii  mmii,,  ccoo  jjííšš?? – beseda s odborníkem
o zdravé výživě a jejím vlivu na duševní
pohodu (obezita, bulimie, mentální 
anorexie).

Světový den divadla pro děti a mládež:

ppoonndděěllíí ❑❑    2200.. ❑❑    99..0000,,  1100..3300
PPrriinncc  BBaajjaajjaa – Divadlo Koráb – uvádí jednu
z nejznámějších a nejkrásnějších českých
pohádek – herci a obří drak.

Soutěž:

11..  33..  ––  1155..  55..
SSkkřřííttccii  vv ZZaahhrraadděě – výtvarná a literární
soutěž vyhlášená Zahradou – více na
www.kczahrada.cz, popř. v Zahradě.

Výstavy:

ggaalleerriiee ❑❑    55..  33..  ––  3311..  33..
VVeerroonniikkaa  SSttoonnjjeekkoovváá::  VVnníímmáánníí  ssvvěěttaa  ooččii--
mmaa  VVeerroonniikkyy – výstava obrazů 
(vernisáž 7. 3. v 18.00).

mmaallýý  ssááll ❑❑    55..  33..  ––  3311..  33..
VViikkttoorr  PPrroocchháázzkkaa::  ČČeesskkáá  kkrraajjiinnaa – olejo-
malby a akvarely (vernisáž 30. 3. v 18.00).

Připravujeme:

ččttvvrrtteekk ❑❑    2200..  44 ❑❑    1199..0000
ŽŽaallmmaann  aa ssppooll. – Pavel Žalman Lohonka
se svojí skupinou.

Festivaly:

ssoobboottaa ❑❑    2222..  44..  cceellýý  ddeenn
ZZaahhrraaddaa  ppííssnníí – soutěžní přehlídka dět-
ských pěveckých sborů ČR – ve spoluprá-
ci s dětským sborem Svítání.

Děti:

ssoobboottaa ❑❑    2200..  55..  cceellýý  ddeenn
PPeessttrroobbaarreevvnnéé  ddiivvaaddeellnníí  aanneebb  DDěěttsskkáá  ddii--
vvaaddeellnníí  ZZaahhrraaddaa  IIIIII.. – přehlídka dětských
a mládežnických divadelních souborů.

POPAD 2006 – PROGRAM

ppáátteekk ❑❑    1177.. ❑❑    1166..3300  ––  1177..3300
EExxppeekkuuss,,TTrréé  mmuušškkeettýýrrůů, autor – V. Pek, L.
Jelínek, M. Popp.

ppáátteekk ❑❑    1177.. ❑❑    1188..0000  ––  1199..4400
DDSS  NNeeoommlluuvveennéé  ddiivvaaddlloo,,  OOssaamměělloosstt  ffoottbbaa--
lloovvééhhoo  bbrraannkkáářřee,, autor – D. Kaminka.

ppáátteekk ❑❑    1177.. ❑❑    2200..3300  ––  2211..3300
SSuummuuss,,  HHeellvveerroovvaa  nnoocc, autor – I. Vilgist.

ppáátteekk ❑❑    1177.. ❑❑    2211..3300
DDiisskkuussee  ppřřeeddssttaavveenníí – Expekus, DS Neo-
mluvené divadlo, SUMUS.

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    1100..0000  ––  1122..0000
MMaašškkaarraa,,  GGeenneerráállkkaa  JJeehhoo  VVeelliiččeennssttvvaa,, au-
tor – J. Hubač/M. Jelínek (hudba).

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    1122..0000  ––  1133..0000
DDiisskkuussee – SUMUS, Maškara.

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    1133..0000  ––  1133..2255
MMáájj  PPrraahhaa,,  NNeemmooccnniiccee, autor – M. Filip.

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    1144..1155  ––  1155..0000
DDiisskkuussee – Maškara, Máj.

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    1144..1155  ––  1155..0000
TTAAKK  JJOO,,  TTrruunnbbeezzuurrddaa  aa PPoommnněěnnkkaa, autor-
ka – J. Blažková.

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    1177..0000  ––  1188..0000
DDiisskkuussee – TAK JO.

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    1188..0000  ––  1188..4400
MMáájj  PPrraahhaa,,CCoo  ssee  dděějjee  nnaa  hhřřbbiittoovvěě??,, autor-
ka – V. Melíšková.

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    1199..0000  ––  2211..0055
TTAAKK  JJOO,,  ZZáámměěnnaa, autor – J. Just.

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    2211..4455
DDiisskkuussee  ––  Mrsťa Prsťa, TAK JO.

nneedděěllee ❑❑    1199.. ❑❑    99..0000  ––  1100..3300
PPIIBBIIMMPPAAPP--RRIIZZOOTTOO,,  PPookkoojjee  ss ttcchhyynněěmmii,
autor – J. Kolár.

nneedděěllee ❑❑    1199.. ❑❑    1111..3300  ––  1133..0000
DDiivvaaddlloo  aa ŽŽiivvoott,,  JJuubbiilleeuumm  aanneebb  LLaabbuuttíí  ppíí--
sseeňň  mmeeddvvěěddaa,, autor – A. P. Čechov a kol.

nneedděěllee ❑❑    1199.. ❑❑    1133..3300  ––  1144..3300
DDiisskkuussee – PIBIMPAP-RIZOTO, DaŽ.

nneedděěllee ❑❑    1199.. ❑❑    1144..3300--1166..1100
DDSS  PPrráávvěě  zzaaččíínnáámmee,, HHoorrnníí  PPooččeerrnniiccee,,  
HHrraa  lláásskkyy  aa nnááhhooddyy..

nneedděěllee ❑❑    1199.. ❑❑    1177..0000  ––  1188..4455
NNaattěěssnnoo  PPlluuss,,  VVššeecchhnnyy  ddáámmyy  bbyy  vvrraažžddiillyy,
autor – M. Kantek.

nneedděěllee ❑❑    1199.. ❑❑    1199..3300
DDiisskkuussee – Natěsno Plus, 
DS Právě začínáme.

nneedděěllee ❑❑    1199.. ❑❑    2200..3300
ZZaakkoonnččeenníí  ppřřeehhllííddkkyy.

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

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

tteell..::  660055  554400  776633

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

660033  338855  775533,,  wwwwww..ggaalleeoo..cczz

■ STA-KA-TO – taneční skupina

■ FLAMENCO – španělské, cikánské, re-
nesanční a barokní tance. Příprava na ta-
neční konzervatoř. IInnffoo::  ppíí  ČČeerrnnáá,,  

tteell..::  227722  994400  005588,,  660033  555511  551166..

■ TOP STEP. Kurzy stepu pro děti i do-
spělé, pokročilé i začátečníky.

IInnffoo::  ppíí  BBrroožžoovváá,,  tteell..::  660022  221144  117766

■ Klub CONCEPT 2 – Aerobní cvičení ve
skupině s instruktorem a hudbou na kon-
dičních trenažérech Concept 2. Možnost
cvičení pro děti, dospělé, malé děti a rodi-
če, aktivní sportovce.

IInnffoo::  tteell..::  222222  556622  443311,,  660022  334444  779966

■ AÏSHA – kurzy orientálních břišních tan-
ců. IInnffoo::  ppíí  PPrroocchháázzkkoovváá,,  tteell..::  222222  552233  880000,,
660033  884444  442244,,  wwwwww..aaiisshhaa..cczz

■ Cvičení na míčích, aerobik, balantes.
IInnffoo::  MMUUDDrr.. MMiicchháállkkoovváá,,  tteell..::  773377  110000  557733

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

tteell..::  773377  114411  550077

■ Dětský aerobik, Teamshow, děti 5 – 14
let. IInnffoo::  ppíí  ŠŠeemmbbeerroovváá,,  tteell..::  773377  992211  996633

■ Kurzy Tai chi. IInnffoo::  ppíí  HHoorráállkkoovváá,,  
tteell..::777766  227744  777711  wwwwww..ttaaiicchhiicchhuuaann..cczz

■ Zdravotní tělocvik pro všechny s tradicí -
s prvky jógy, pilates a kalanetiky.

IInnffoo::  ppíí  FFrraannččeeoovváá,,  tteell..::  660066  668877  119988

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

IInnffoo::  ppíí  EEnnddrriissoovváá,,  tteell..::  660033  220099  558833

■ Africké tance – pod vedením taneční
a pohybové terapeutky Marty Zlámané,
která výuku afrických tanců kombinuje
s tanečně-terapeutickým přístupem.

IInnffoo::  ppíí  ZZlláámmaannáá,,  tteell..::  777777  115511  660066
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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 BŘEZEN 2006

ssoobboottaa ❑❑    1111.. ❑❑    99..3300  ––  1111..0000
HHllaavvoolláámmáánníí.. Netradiční deskové hry na
pobočce DDM Janouchova.Určeno pro dě-
ti od 9 let. Vstup zdarma, přezutí s sebou.

ssoobboottaa ❑❑    1111.. ❑❑    1144..0000  ––  1155..0000
OOddppoolleeddnnee  pprroo  mměě..  KKaallaanneettiikkaa na poboč-
ce DDM Janouchova.Pro dívky i ženy od
15 let.Vstup zdarma.

ssttřřeeddaa ❑❑    2222.. ❑❑    1166..3300
TTuurrnnaajj  vv  eelleekkttrroonniicckkýýcchh  ššiippkkáácchh.. Akce pro
mládež v DDM Šalounova – klub Be-
roun.Vstup zdarma.

ssttřřeeddaa ❑❑    2222.. ❑❑    99..0000  ––  1122..0000
OObbllaassttnníí  kkoolloo  ssoouuttěěžžěě:: PPaarraaggrraaff  1111//5555.
Kulturní centrum – Zahrada. Určeno pro
děti ze základních škol.

ssoobboottaa ❑❑    2255.. ❑❑    99..3300  ––  1111..0000
GGrraaffiikkaa  pprroo  kkaažžddééhhoo.. VVýýttvvaarrnnáá  ddííllnnaa pro
děti od 8 let na pobočce Janouchova,ten-
tokrát na téma linoryt. Vstupné: 15 Kč.

ssoobboottaa ❑❑    2255.. ❑❑    99..3300  ––  1111..3300
VVííttáánníí  jjaarraa  ––  ttéémmaa::  VVeelliikkoonnooccee.. Výtvarná díl-
na v DDM Šalounova pro děti od  5 do 15
let.S sebou přezutí,pracovní oděv, alespoň
dvě vyfouknutá vajíčka.Součástí akce je vý-
stava velikonočních tradic. Vstupné: 20 Kč.

ssoobboottaa ❑❑    2255.. ❑❑    99..3300  ––  1111..0000
BBuuďď  ffiitt..  AAeerroobbiicc  ss  ppoossiilloovváánníímm v DDM Šalou-
nova pro zájemce od 13 let.Vstupné : 50 Kč.

ssoobboottaa ❑❑    2255.. ❑❑    1144..0000  ––  1166..3300
Dílna pro šikovné ruce.Téma: Malování na
sklo,vstupné: 50 Kč.

nneedděěllee ❑❑    2266.. ❑❑    1144..0000  ––  1166..0000
VVOOSSAA  OOtteevvřřeennýý  vvoolleejjbbaalloovvýý  ttuurrnnaajj pro mlá-
dež i dospělé z řad veřejnosti v areálu ZŠ
Ke Kateřinkám. Startovné: 30 Kč za osobu.

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.

Ještě stále nevíte 
co s volným časem?

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

FOTBALOVÝ TURNAJ: 
O POHÁR 
MÍSTOSTAROSTY PRAHY 11
FFoottbbaalloovvýý  ttuurrnnaajj  ssee  kkoonnáá  
nnaa  hhřřiiššttii  ZZŠŠ  PPooššeeppnnééhhoo  nnáámměěssttíí
vvžžddyy  oodd  99..0000  ddoo  ccccaa  1155..0000..

1111..  33.. mmllaaddššíí  ppřříípprraavvkkaa

1188..  33..  ––  1199..  33.. mmllaaddššíí  žžááccii

1122..  33.. ssttaarrššíí  ppřříípprraavvkkaa

2255..  33..  ––  2266..  33.. ssttaarrššíí  žžááccii

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

21. 7. – 4. 8. 2006 Kvirenc 7–15 stálý, stanový
HHooššttkkaa  ZZeelleennáá  lloouukkaa

6. 7. – 15. 7. 2006 Lála 15–23 kurz pro náctileté
29. 7. – 12. 8. 2006 Jezdinský 7–15 stálý, stanový
12. 8. – 26. 8. 2006 Jezdinský 7–15 stálý, stanový

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. – 5. 8. 2006 Dolejšová 4–7 hry, poníci
SSoobběěššíínn 12. 8. – 19. 8. 2006 Glaserová 10–18 sport. tábor
NNoovvéé  HHuuttěě 19. 8.- 26. 8. 2006 Chytilová 6–15 taneční soustř.

ZZAAHHRRAANNIIČČNNÍÍ  TTÁÁBBOORRYY
mmííssttoo tteerrmmíínn vveeddoouuccíí vvěěkk
ŠŠppaanněěllsskkoo 30. 6. – 13. 7. 2006 Janovská 6 – 18

11. 7. – 24. 7. 2006 Slepičková 12 – 25
22. 7. – 4. 8. 2006 Glaserová 8 – 20
2. 8. – 15. 8. 2006 Chytilová 8 – 20

13. 8. – 26. 8. 2006 Vrbová 10 – 18

PPŘŘÍÍMMĚĚSSTTSSKKÝÝ  TTÁÁBBOORR  ++  PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÁÁ  KKEERRAAMMIICCKKÁÁ  DDÍÍLLNNAA
mmííssttoo tteerrmmíínn vveeddoouuccíí vvěěkk
KKoozzoojjeeddyy 22. 7. – 28. 7. 2006 Vrbová 5 – 12
PPrraahhaa 1. 7. – 6. 7. 2006 Žitná od 12 let

Ceny budou upřesněny během měsíce března.
Informace a přihlášky na tel. číslech DDM 272 929 545 nebo 272 917 077.

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

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

■ Dar slova – kurz tvůrčího psaní, literár-
ně teoretická výbava, praktické základy
spisovatelského řemesla.

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

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

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

■ Počítačové kurzy pro začátečníky – Pro-
gram Národní počítačové gramotnosti. Zá-
klady práce s počítačem, texty v počítači,
Internet a e-mail, Portál veřejné správy.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee::  MMggrr..  MMiilleennaa  BBaalláá  
tteell..::  227711  991100  224466
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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 BŘEZNU 2006:

ppáátteekk ❑❑    33.. ❑❑    99..0000
PPrriinncceezznnaa  aa ddrraakk  aanneebb  jjaakk  ttoo  bbyylloo  ddááll,,
kkddyyžž  ssii  JJiiřřííkk ZZllaattoovvlláásskkuu  vvzzaall – loutková
pohádka podání divadla Vysmáto.

ssoobboottaa ❑❑    44.. ❑❑    1166..3300
ŠŠííppkkoovváá  RRůůžžeennkkaa  ––  známou pohádku
s herci a maňásky zahraje Divadelní ag. L.
Frištenské.

ssoobboottaa ❑❑    1111.. ❑❑    1144..0000
MMaassooppuussttnníí  RReejj – 10. ročník této lidové zá-
bavy pro děti i rodiče bude plný překvape-
ní - tanec, živá hudba, soutěže, kejklíři,di-
vadlo MINOTAURUS na chůdách, nebude
chybět ani masopustní občerstvení.

ppáátteekk ❑❑    1177.. ❑❑    99..0000
BBuubbeenniicckkáá  sshhooww – výchovný koncert, za-
měřený na bicí nástroje.

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    1166..3300
KKllaauunn  CCiilliilliinnkk  aa ppaanníí  ZZppěěvvaanndduullee – před-
stavení plné písniček a her
na hudební nástroje zahrají herci Pražské
loutkoherecké společnosti.

ppoonndděěllíí ❑❑    2200.. ❑❑    1144..0000
HHaamm,,  hhaamm  aanneebb  vveellkkýý  hhllaadd  jjáá  mmáámm – po-
hádku zahrají Herečky a loutky Divadélka
z pytlíčku.

ssoobboottaa ❑❑    2255.. ❑❑    1166..3300
JJaakk  TToonnddaa  llééččiill  rroohhaattoouu  pprriinncceezznnuu  SSaaffiirruu  --
pohádku  zahrají herci divadla 
Andromeda.

Hlídání dětí

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

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

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

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

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

CCeennaa vvssttuuppeennkkyy jjee 8855 KKčč..

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

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

tvarné techniky, procvičit si první dětské
písničky s vlastním doprovodem hudeb-
ních nástrojů a osvojit si počáteční jedno-
duché vědomosti – o zvířátkách, ročních
obdobích, názvech prstů, číslech.

Orientální tanec

Zdokonalte svou postavu příjemným způ-
sobem, pečujte o své zdraví a krásu a tan-
čete s námi orientální tanec. Od 16. 2.
2006 je každý čtvrtek v KD Klubka otevřen
kurz pro začátečníky od 18.30 do 19.30
hod. Neexistuje omezení věkem nebo po-
stavou. Příznivá cena, slevy pro studentky.
TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvááss!!

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

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  tt..čč..  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

❑❑    výtvarná dílna

❑❑    výuka hry na flétnu a klávesy

❑❑    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..

KULTURNÍ DŮM KLUBKA 
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 
NA VERNISÁŽ VÝSTAVY 
DĚTSKÝCH PRACÍ
zz 1133..  rrooččnnííkkuu  vvýýttvvaarrnnéé  ssoouuttěěžžee
PPRRAAŽŽUULLÁÁKK    22000066..  Vernisáž proběhne
první jarní den, 21. 3. 2006 v 17.00 hod.
v Chodovské tvrzi. Zde budou předány ce-
ny autorům vítězných prací.
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JJaannoouucchhoovvaa  667711
PPrraahhaa  1111

tteell..::  227722  991122  112244
660033  446688  115511

bbeennjjaammiinn..wweebbppaarrkk..cczz

PROGRAM:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVINKY:

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

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

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

DALŠÍ PROGRAM:

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

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

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

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

AAddrreessaa::  MMŠŠ  JJaannoouucchhoovvaa  667711,,  PPrraahhaa  44

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

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

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.

JARNÍ ARANŽOVÁNÍ
KVĚTIN

OOTTVVÍÍRRÁÁMMEE NNOOVVÉÉ KKUURRZZYY  
AARRAANNŽŽOOVVÁÁNNÍÍ  PPRROO  ZZAAČČÁÁTTEEČČNNÍÍKKYY  

AA  PPOOKKRROOČČIILLÉÉ  
v KC Zahrada,v pátek od 17 a 19 hod.
Kurz má 6 lekcí, 2x v měsíci 1,5 hod.

ZZaaččíínnáámmee  33..  33..  22000066
Informace na www.kvetinybabeta.cz 

PPřřiihhlláášškkyy  
nnaa  tteell..::  224444  991111  330011,,  772233  007766  772222
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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 BŘEZEN 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 ( ).
Nutno se objednat telefonicky: 777 200 431.

„JAK NA TO“ 
Besedy se zajímavými lidmi nad zajímavý-
mi tématy z oblasti rodiny, výchovy dětí,
mezilidských vztahů apod.Besedy se ko-
nají každé PONDĚLÍ v Domečku. Oslovili
jsme odborníky (psychology, lékaře, insti-
tuce zabývající se vzděláváním veřejnosti
v oblasti výchovy dětí) ale i „obyčejné“ ma-
minky s bohatými zkušenostmi a tito lidé
jsou ochotni se s námi podělit o své názo-
ry a rady v určitých oblastech (např. pro-
blematika vztahů v rodině, zdravý vývoj dí-
těte apod). Při každém setkání bude bě-
hem cca 20 minut čas na přednášku na
dané téma a pak budeme mít čas si u ka-
fíčka všichni spolu o tom, co jsme slyšeli,
povídat, bude čas na dotazy k přednášejí-
cím i možnost téma doplnit z vlastních
zkušeností.

TÉMATA NA BŘEZEN:
66..  33..  DDeepprreessee – Co o nich víme, 1133..  33..
OOttáázzkkyy  aa ooddppoovvěěddii,, 2200..  33..  DDoommááccíí  šškkoollaa  –
ano nebo ne?, 2277..  33..  ––  SSppáánneekk  aa ttii  nnee--
jjmměěnnššíí..

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

Mateřské centrum domeček 
si dovoluje srdečně pozvat 
maminky i tatnínky 
na mateřské dovolené a jejich ratolesti 
dne 16. 3. od 10.00 – 12.30 
na den otevřených dveří v Domečku. 
Přijďte se podívat a seznámíte se s námi
a naším Domečekem. Rádi vás přivítáme
v našich řadách.

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

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V BŘEZNU 2006:

ččttvvrrtteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů Sál ZUŠ Křtinská

ččttvvrrtteekk ❑❑ 99.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů  Sál ZUŠ Křtinská

ppoonndděěllíí ❑❑ 1133.. ❑❑ 1188..3300
Koncert žáků Sál ZUŠ J. Růžičky

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů Sál ZUŠ Křtinská

ppoonndděěllíí ❑❑ 2277.. ❑❑ 1188..3300
Koncert žáků Sál ZUŠ J. Růžičky

ččttvvrrtteekk ❑❑ 3300.. ❑❑ 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

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

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

KKoonnttaakktt::  
ppaassttoorr  ZZddeenněěkk  MMaarrvváánn,,  

tteell..  227722  993322  111199,,  660033  117744  226688
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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 BŽEZNU 2006

ssttřřeeddaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000  
BBrreevviiáářř  vvooddnnáářřsskkééhhoo  vvěěkkuu – Tajemství zo-
diaku. Astrologie jako cesta k vlastnímu
osudu. Přednáší Ing. Adolf Inneman PhD.,
autor stejnojmenného seriálu v časopisu
Dotek.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 1199..0000  
OObbjjeevvyy  kkvvaannttoovvýýcchh  ffyyzziikkůů  aa nnaalleezzeenníí  KKrrii--
ssttoovvaa  iimmppuullssuu    dduucchheemm  ččlloovvěěkkaa.. Přednáší
doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc.

ssttřřeeddaa ❑❑ 88.. ❑❑ 1199..0000  
VVýýzznnaamm  gguunn  ppřřii  sseebbeezzkkoouummáánníí..  Guny, mo-
tivační činitelé naší povahy mají rozhodují-
cí vliv na naši celkovou orientaci povahy.
Přednáší filozof, jogín, autor četných 
knih s duchovní tématikou 
PhMr. Rudolf  Skarnitzl.

ččttvvrrtteekk ❑❑    99.. ❑❑    1199..0000  
CCeessttaa  kkee  ššttěěssttíí  jjee  ootteevvřřeennáá  pprroo  kkaažžddééhhoo,
stojí ale zato vyjít co nejdříve a zbytečně
nekličkovat. Typologické vidění cesty ke
štěstí a návody k jejímu zdolávání. Kam až
sahá exaktnost. Konzistentnost systému.
Byla by ztráta mystičnosti bolestná? Osob-
ní i zprostředkované zkušenosti s využívá-
ním doporučení plynoucích z velmi přesné
diagnostiky. Přednáší Ing. Jiří Mihola, CSc.

ssoobboottaa ❑❑    1111.. ❑❑    1199..0000  
KKoonncceerrtt  zzee  sskkllaaddeebb  VVááccllaavvaa  HHáállkkaa..  Hudba
k obrazům, Hudba podle Starého a Nové-

ho zákona, Podle Violy Fischerové, 11 dů-
vodů k radosti, Les spí v horku, Houby.
Účinkují : P. Kšicová a J. Koucká  zpěv,
V. Večerová viola, E. Nykrýnová, J. Kvapil
housle, N. Šimon kontrabas, J. Skuhra flét-
na, V. Sůva a R. Žemlička  violoncello.

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

ččttvvrrtteekk ❑❑    1166.. ❑❑    1199..0000
VVyyvvrrááttiillaa  vvěěddaa  nnáábboožžeennsskkoouu  vvíírruu? Lze
prokázat moderní náboženský ateizmus?
Přednáška doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.

ppáátteekk ❑❑    1177.. ❑❑    1199..0000
DDuucchhoovvnníí  zzrráánníí  oodd  nneejjmmeennššííhhoo  vvěěkkuu.. Du-
chovní rozvoj člověka a meditace na od-
puštění – harmonický život ve zdraví a ra-
dosti. Přednáší Marie Zítková - Sdružení
RCH.

ssttřřeeddaa ❑❑    2222.. ❑❑    1199..0000
CChhaaooss  aa TTeeooss.. Na základě nesčetných pří-
kladů z přírodních věd se ukazuje, že
systémy přírody a kosmu disponují schop-
ností sebeorganizace a tendencí k růstu
komplexity. Přednáška upozorňuje na pře-
vratné důsledky této inovace v přírodově-
dě nejen pro filozofii, ale i pro teologii, tj.
pro pojetí Boha, Nadpřirozeného a Numi-
nozního na prahu 21. století. Přednáší his-
torik a filozof Thomas Weiser.

ppáátteekk ❑❑    2244.. ❑❑    1199..0000
MMyyssttéérriiuumm  ččlloovvěěkkaa:: Spánek a smrt. Před-
náší Tereza Skoumalová.

ččttvvrrtteekk ❑❑    3300.. ❑❑    1199..0000    
PPoosseellssttvvíí  zz ddrruuhhééhhoo  bbřřeehhuu – poselství du-
chovního rozměru. Přednáší autorka zná-
mých knih Jsem a Já jsem PhDr. Marta
Foučková.
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, rodině-
právních vztahů, bydlení, pracovní, spotře-
bitelské, majetkové apod. Nově poskytuje-
me informace týkající se Evropské unie
a volného pohybu osob, přístupu na pra-
covní trhy a ochrany spotřebitele v rámci
EU a dále kontakty na instituce EU.

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

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

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu
KKaatteeřřiinnaa  MMááššoovváá
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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  do konce března 
již obsazeny.
PPřřiijjíímmáámmee  ppřřiihhlláášškkyy na duben–červen
2006 na kurzy měsíční nebo čtvrtletní

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

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

■■ VVýýssttaavvaa  uumměělleecckkéé  ffoottooggrraaffiiee  ddvvoouu  nnee--
ssllyyššííccíícchh  uumměěllccůů..  Fotografie z New Yorku
vystavuje Gordon Hay, ze Španělska  Ši-
mon Sedláček.

VVýýssttaavvaa  ppoottrrvváá  ddoo  66..  dduubbnnaa    22000066..

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

SSrrddeeččnněě  vvááss  zzvveemmee  nnaa  nneedděěllnníí  
bboohhoosslluužžbbyy  ppřřííssttuuppnnéé  vveeřřeejjnnoossttii

nneedděěllee  55..,,  1122..,,  1199..  aa  2266..  bbřřeezznnaa  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 klubu Ulita, 
Mikulova 1573. Příspěvek na šachový
svaz a organizační výdaje činí 
na školní rok 2005/2006 150 Kč.

TTeerrmmíínnyy  vv rrooccee  22000066::
1155..  33..,,  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. č. 267 910 008

ČČttvvrrtteekk 1188..0000
NNeedděěllee 1100..0000

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

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

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

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

PROGRAM V BŘEZNU 2006

ssoobboottaa ❑❑    44..  
JJeeddnnooddeennnníí  llyyžžoovváánníí, Křesťanský sportov-
ní klub, přihlašování na tel. 603 256 411.

ččttvvrrtteekk ❑❑    99.. ❑❑    1199..0000
JJaakk  eeffeekkttiivvnněě  kkoommuunniikkoovvaatt, přednáška,
účastnický poplatek 20 Kč (klub Na Dně,
vchod E).

ppáátteekk ❑❑    1100..
LLiitteerráárrnníí  vveeččeerr, poznejte známé i neznámé
autory, poslechněte si autorská čtení (klub
Na Dně, vchod E).

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

ppoonndděěllíí ❑❑    1133.. ❑❑    1166..0000
MMggrr..  PPaavveell  UUrrbbaann  ––  KKlláášštteerryy  aa  řřeehhoollnníí  řřááddyy
IIIIII.., přednáška Sdružení křesťanských se-
niorů (klub Na Dně, vchod E).

ssoobboottaa ❑❑    1188..
ZZáávvooddyy  vvee  ssjjeezzddoovvéémm  llyyžžoovváánníí, Křesťan-
ský sportovní klub, přihlašování na tel. 603
256 411.

ssoobboottaa ❑❑    1188.. ❑❑    1100..0000  ––  1188..0000
DDeepprreessee  ––  pprraakkttiicckkýý  kkuurrzz  nneejjeenn  pprroo  ddeepprree--
ssiivvnníí  ttyyppyy, jednodenní seminář, účastnický
poplatek 250 Kč, nutno objednat se na tel.
736 469 284 (klub Na Dně, vchod E).

ččttvvrrtteekk ❑❑    2233.. ❑❑    1199..0000
DDoommááccíí  bbyylliinnnnáá  lléékkáárrnnaa, přednáška,
účastnický poplatek 20 Kč (klub Na Dně,
vchod E).

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 podě-
lit se o své zkušenosti z hledání hodnot tr-
valých a každému prospěšných. Vítáni jsou
všichni, nebojte se přijít a zapojit se. Setká-
ní 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.

ssoobboottaa ❑❑    2255..
JJeeddnnooddeennnníí  llyyžžoovváánníí, Křesťanský sportov-
ní klub, přihlašování na tel. 603 256 411.

ssoobboottaa ❑❑    2255.. ❑❑    1144..0000  ––  1188..0000
DDííllnnaa  kkeerraammiikkaa  aa  pprroouuttíí  ––  ččáásstt  pprroouuttíí,
účastnický poplatek 250 Kč, nutno objed-
nat se na tel. 736 469 284 
(Altera Pars, vchod E).

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

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

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

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

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 BŘEZNU

ssttřřeeddaa ❑❑    11..,,  1155..,,  2299.. ❑❑    1177..3300  ––  1199..0000
KKeerraammiicckkáá  ooddppoolleeddnnee  pprroo  dděěttii  ii  rrooddiiččee
(předškolní děti 40 Kč, školáci a dospělí
80 Kč, přihlášky na tel. 603 180 180 
– K. Sehnoutková, nutno zarezervovat
místo předem).

kkaažžddéé  úútteerrýý ❑❑    1188..0000  ––  1199..0000  
TTaanneecc  VVýýcchhoodduu  (vhodné pro dívky a ženy
každého věku a talentu pro posílení zádo-
vých i břišních svalů a uvolnění pánve, ale

také pro budoucí maminky jako příprava
na porod) - POSLEDNI VOLNÁ MÍSTA! 

Informace a přihlášky 
pí. Smolíkova (607 534 110)

ssttřřeeddaa ❑❑    55..  44.. ❑❑    1166..0000  ––  1199..0000
CChhooddoovvsskkýý  BBeerráánneekk – tradiční velikonoční
slavnost(pro děti jsou připraveny zábavné
soutěže, hry a výtvarné dílny).
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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, pro-
gramování 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 V ÚNORU 2006:

ppoonndděěllíí ❑❑ 1133..  33.. ❑❑ 1166..0000
MMggrr..  PPaavveell  UUrrbbaann,,  ttéémmaa  bbeesseeddyy  bbuuddee::
KKlláášštteerrnníí  aa  řřeehhoollnníí  řřáádd..

Program na I. pololetí 2006

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

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

PROGRAM V BŘEZNU

ssttřřeeddaa    ❑❑ 11..    ❑❑ 1188..0000
KKyyttaarraa  vv  ččaajjoovvnněě – přijďte si zazpívat a po-
sedět u dobrého čaje s Martinem Svobo-
dou.

ssttřřeeddaa    ❑❑ 88..    ❑❑ 1199..0000  
EEmmmmaannuueell  SScchhmmiitttt::  NNáávvššttěěvvnnííkk,, amatérské
divadelní představení – dramatické čtení.

ssoobboottaa    ❑❑ 1111..    ❑❑ 2200..0000
LLeeaalloooo  ––  kkoonncceerrtt,,  melancholické downtem-
po se zasněným dívčím vokálem vás pro-
vede večerem ponurých nálad.

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 BŘEZNU:

ssttřřeeddaa ❑❑    11..  
PPrroommííttáánníí  ffiillmmuu

ppáátteekk ❑❑    1177..  
PPrroommííttáánníí  ffiillmmuu

ssttřřeeddaa ❑❑    2222..  
SSppoorrtt  jjaakkoo  ddrrooggaa – zážitkové a sebezku-
šenostní hry

ssttřřeeddaa ❑❑    2299..  
ČČaajjoovvnnaa  aa  ddiisskkuussnníí  kklluubb

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

ppáátteekk ❑❑ 1177..
AAddmmiitt  OOnnee’’ss  GGuuiilltt  ((eexx  IImmuunniittaa))  aa  hhoossttéé,
koncert, energické trio z Jižního města
hraje hudbu na pomezí tvrdších žánrů
(crossover), kytara, basa a bicí v rukách
téhle party je zárukou divoké show! Jako
host skupina Disabled.

KD KLUBKA 
NABÍZÍ 

PRONÁJEM 
VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.

IInnffoorrmmuujjttee  ssee  pprroossíímm  nnaa  tteell..::  
227722  993300  002233..

•  Jste dobrá (možná začínají-
cí) 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
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......  ssttaavvttee  ssee  uu nnááss  !!
SSppoojjeenníí::  metro C Háje, bus 154, 203, 170,
zastávka Brechtova, vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V BŘEZNU 2006

nneedděěllee ❑❑ 1177..0000––1188..1155
(kavárna je otevřena od 16.30 a po 18.30)

Nedělní shromáždění

Zveme vás na křesťanské setkání sboru
Církve bratrské – Jižní Město.
Začínáme písněmi s kapelou, potom usly-
šíme aktuální zamyšlení z Bible – něco
pro každého.
Po skončení setkání se scházíme k přátel-
ským rozhovorům s občerstvením.

NNeedděěllee ❑❑ 55.. ❑❑ 1177..0000  
kkaazz..  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  VVeeččeeřřee  PPáánněě

NNeedděěllee ❑❑ 1122..,,  2266.. ❑❑ 1177..0000
HHoosstt

NNeedděěllee ❑❑ 1199.. ❑❑ 1177..0000  
kkaazz..  RRoobbeerrtt  FFiilliipp

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

BESÍDKA PRO DĚTI

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

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

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

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

KURZY ANGLIČTINY
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

MMoožžnnoosstt  ppřřiihhllááššeenníí  ii oodd  ppoolloolleettíí

DDooppoolleeddnníí  kkuurrzzyy::

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

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

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 ❑❑ 22..
KKddoo  jjee  ttoo  JJeežžííšš??

ččttvvrrtteekk ❑❑ 99..
AA  ccoo  oossttaattnníí  nnáábboožžeennssttvvíí??

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1166..
PPrroočč  JJeežžííšš  zzeemmřřeell??

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2233..
PPrroočč  BBůůhh  ddooppoouuššttíí  uuttrrppeenníí??

ččttvvrrtteekk ❑❑ 3300..
JJaakk  ssii  bbýýtt  jjiissttýý  ssvvoouu  vvíírroouu??

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

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

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

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

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

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

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

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 V ÚNORU:

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

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

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

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

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

IV. ročník literární
soutěže O zlatý klíč

Městská část Praha 11 a redakční
rada zpravodaje Klíč vyhlašují čtvr-

tý ročník literární soutěže O zlatý klíč.
Soutěž je určena obyvatelům a přízniv-
cům Jižního Města a vyhlašuje se
v těchto věkových kategoriích:
ddoo  1144  lleett,,  1155--1188  lleett,,  nnaadd  1188  lleett..

TÉMA: JIŽNÍ MĚSTO 
JE DOMOVEM NEJEN LIDÍ.

OObbyyvvaatteellii  nnaaššíí  mměěssttsskkéé  ččáássttii  nneejjssoouu
jjeenn  lliiddéé,,  aallee  ii ččttyyřřnnoozzíí,,  ooppeeřřeenníí  aa jjiinníí
ttvvoorroovvéé..  ŽŽiijjíí  vv nnaaššiicchh  ddoommááccnnoosstteecchh
ii vvee  vvoollnnéé  ppřříírroodděě..  JJaakk  ss nniimmii  ssddííllíímmee
ddoommoovv  jjmméénneemm  JJiižžnníí  MMěěssttoo??

ŽÁNR: FEJETON, POHÁDKA,
POVÍDKA (I SCI-FI) ČI FANTASY.

V každé kategorii budou vyhlášeni tři
autoři nejlepších prací bez ohledu na
žánr. Podmínkou pro zařazení do sou-
těže je, aby přihlášené literární dílo by-
lo původní, dosud nepublikované, na-
psané čitelně, nejlépe na stroji nebo
počítači, v rozsahu maximálně 3 stran
strojopisu o formátu A 4, ve 3 kopiích.
Zásilka musí obsahovat jméno, adresu
bydliště, věk, případně telefonický kon-
takt, u žáků a studentů i adresu školy.
TTeerrmmíínn  uuzzáávvěěrrkkyy::  3311..  bbřřeezznnaa  22000066..
Své práce posílejte v zalepené obálce
označené heslem „SSoouuttěěžž  OO zzllaattýý  kkllííčč  ––
nneeoottvvíírraatt““  na adresu: ÚÚřřaadd  mměěssttsskkéé
ččáássttii  PPrraahhaa  1111,,  OOcceellííkkoovvaa  667722//11,,  114499
4411    PPrraahhaa  44,,  případně práce odevzdá-
vejte přímo v podatelně úřadu městské
části na uvedené adrese.

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  aadd--

rreessee::  hhttttpp::////ssppoorriilloovv..eevvaannggnneett..

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
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AKCE PRO VEŘEJNOST 
NA TOULCOVĚ DVOŘE 
– BŘEZEN 2006

ssttřřeeddaa ❑❑    11.. ❑❑    1155::0000  ––  1188::0000
ČČeesskkýý  rrookk  vvee  zzvvyyccíícchh  aa oobbyyččeejjíícchh..  Pojďme
tentokrát společně nahlédnout pod „poklič-
ku“ jarních tradic, zvyků a obyčejů. Samo-
zřejmě, že i pečivo, které se naučíte, bude
typické právě pro tento čas. S sebou: malé
špičaté nůžky, malou krabičku nebo sáček
na výrobky. Účastnický poplatek: 130 Kč
(zahrnuje práci lektora, metodický list
a veškerý materiál).

úútteerrýý ❑❑    77.. ❑❑    1100::0000  ––  1122::0000
EEkkoollooggiicckkáá  ddoommááccnnoosstt??  PPrroočč  nnee??  Tento-
krát se zaměříme na ložnici – lůžka a lůž-
koviny z přírodních materiálů, feng-šuej,
geopatogenní zóny. Nutná rezervace na
tel. 271 750 548. Vstupné: Dospělý (+0-1
dítě) 50 Kč; dospělý + 2 děti 70 Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑    88.. ❑❑    99::3300  ––  1122::3300  
VVíímmee  ccoo  jjíímmee? Návody, tipy a recepty na
polévky a jarní receptury na vyčištění or-
ganismu. Nutná rezervace na tel.
271 750 548. Vstupné: Dospělý (+0-1 dítě)
120 Kč; dospělý + 2 děti 160 Kč.

ppoonndděěllíí ❑❑    1133.. ❑❑    1155::0000  ––  1188::0000    
NNííťťáákkoovvýý  kkoohhoouutt..  Pomocí jehly a příze si
„uníťujete“ kohouta, který může být ozdo-
bou v bytě nebo milým dárkem. Nutná re-
zervace na tel. 271 750 548. S sebou: nůž-
ky, jehlu s velkým uchem, kladívko.
Účastnický poplatek: 150 Kč (zahrnuje
dřevěný rámeček, hřebíčky, přízi, metodic-
ký list a lektorné)

ppoonndděěllíí ❑❑    2200.. ❑❑    1166::0000  ––  1188::0000
CCoo  nnáámm  rroossttee  nnaa  zzaahhrrááddccee..  Pomalu se blí-
ží začátek prací na zahrádce, při kterých
se my, méně šikovní, můžeme případně
i poranit. K tomuto účelu si vyrobíme mě-
síčkovou mast, kterou doma určitě upotře-
bíte. Nutná rezervace na tel. 271 750 548.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti, studenti
a důchodci 15 Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑    2233.. ❑❑    1100::0000  ––  1122::0000  
ZZddrraavvíí  nnaa  ddoossaahh..  Tentokrát si povíme
o muzikoterapii. Součástí programu je pro-
cházka naším areálem, ukázka jednotli-
vých terapií, tématický text a bylinkový čaj.
Nutná rezervace na tel. 271 750 548.
Vstupné: Dospělý (+0-1 dítě) 120 Kč; do-
spělý + 2 děti 160 Kč.

ssoobboottaa ❑❑    11..44.. ❑❑    1100::0000  ––  1177::0000
SSttaarrooččeesskkýý  vveelliikkoonnooččnníí  jjaarrmmaarrkk. Tradiční
jarní setkání, na kterém si můžete nejen
nakoupit dárečky, ale také v řadě dílniček
vyrobit drobné velikonoční předměty. Ne-
budou 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
jarmarku (v 17.30 hod.) proběhne staro-
dávný zvyk loučení se zimou. Společně
vyneseme Moranu a zpět přineseme jaro.
Vstupné:: 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.

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

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

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

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

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

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

tteell..::  777777  228899  119900,,  
wwwwww..vvoollnnyy..cczz//kkuurrzzyy--rreezzbbaarrssttvvii//

■ Příprava na talentové zkoušky na
umělecké SŠ a VŠ. BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee

MMggAA..  MMéézzlloovváá,,  tteell::  777777  228899  119900

■ Kurzy smaltování – emailování. Origi-
nální šperk (náušnice, spony, přívěsky,
brože atd.), kopie historických šperků.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  MMggAA..  MM..  MMéézzlloovváá,,  
tteell..::  777777  228899  119900

■ SUD – svobodná umělecká dílna. Gra-
fika, malování, tiffany, hedvábí. Pletení
ošatek a košíků z pediku.BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  

nnaa  tteell..::  772211  111199  220099,,  660088  996677  119944

HUDEBNÍ KURZY 
v KC Zahrada        
■ Klub talentů 2005 – pěvecký a hudeb-
ní soubor, kurzy hudebně pohybové pří-
pravy pro děti od 5 let.

■ Klub muzikálových talentů pro děti –
tanec, zpěv, step, základy herectví, po-
hybová výchova, přímá práce v muziká-
lových scénách. BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  

ppíí  VVllaacchhoovváá,,  tteell..::  777777  229955  111111,,
wwwwww..kklluubbttaalleennttuu..aakkttuuaallnnee..cczz

■ Kurz hry na klavír pro děti i dospělé.
LLeekkttoořřii  pp.. VVaanněěkk,,  tteell..::  660088  771188  331188,,  

ppíí  UUřřííddiilloovváá,,  tteell..::  227722  776688  000077

■ Kurz hry na flétnu.
LLeekkttoorr  pp.. MMiirraa,,  tteell..::  660033  446611  339933

■ Kurz hry na kytaru.
LLeekkttoorr  pp.. RRoozzuummeekk,,  tteell..::  223333  337799  773355

DELFÍNEK – plavecké kurzy pro děti i pro dospělé
bbaazzéénn  SSOOŠŠ,,  SSOOUU,,  OOUU  PPrraahhaa  44,,  ZZeelleennýý  pprruuhh  11229944//5500

KKUURRZZYY  PPRROO  DDĚĚTTII::  KKUURRZZYY  PPRROO  DDOOSSPPĚĚLLÉÉ::
pátek  15.00 – 16.00 hod. pondělí 19.00 – 20.00 hod.

16.00 – 17.00 hod. čtvrtek  19.00 – 20.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.

JJAARRNNÍÍ  KKUURRZZYY:: únor – červen 2006.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee::  IInngg..  PPaavveell  VVeesseellýý,,  tteell::  227711 991111 335566,,  772233 881155 887744  //vveeččeerr//


