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Květnový týden sportu

Jihoměstský
SVÁTEK SOUSEDŮ
S

vátek sousedů se v Evropě slaví již pár let, vždy 30. května. Letos se k tomuto celoevropskému svátku připojí
i naše městská část. Za její podpory si budou moci občané Jižního Města, a také občanská sdružení, školy, školky a další
spřízněné organizace uspořádat místní sousedské oslavy, při
nichž každý z účastníků může přispět ke společnému občerstvení a zábavě.
Městská část Praha 11 v tento den otevře veřejnosti brány
své radnice v Ocelíkově ulici. Účastníkům i jen kolemjdoucím nabídne občerstvení pro duši i tělo, a to vše již od devíti
hodin ráno. Program se bude skládat ze dvou částí: z dopolední v režii mateřinek,
a z odpolední pod taktovkou
základních škol Jižního
Města. V dopoledním bloku
budou od devíti hodin vystupovat mažoretky Mateřské
školy Vejvanovského a žáčci
stejné MŠ nám zahrají na
flétny. Poté přijdou na řadu
žáčci MŠ Mírového hnutí
s taneční skupinou Ježci.
Následovat je bude pěvecký
sbor Srdíčko MŠ Drábíkové.
Mateřská škola Chodov přijde s pásmem písniček a básniček. Hudební program
připravila MŠ Křejpského.
O poslední dopolední představení se postarají mažoretky z MŠ Vejvanovského.
Odpolední program odstartujeme ve třináct hodin.
Základní škola Ke Kateřinkám se pochlubí aerobikem
své žákyně Veroniky Hubíčkové. Blokem písniček se
představí ZŠ Květnového
vítězství 1554. Žáci ZŠ Chodov nám zatančí, zazpívají,
a také zarecitují. Kombinované programy připravila ZŠ
Mendelova a ZŠ Pošepného
náměstí. Na flétny zahrají

žáci ZŠ Mikulova. Přibližně od půl čtvrté do půl šesté se
můžeme těšit na další kulturní zážitky v podání žáků a příznivců Základní umělecké školy Křtinská. Potěcha pro tělo
přijde na řadu i v odpoledních hodinách, nachystáno bude
malé občerstvení. Během dne také nafoukneme dětem balónky. Jak sami vidíte, máme se na co těšit.
Svátek sousedů vznikl v Paříži v devadesátých letech minulého století. Loňského ročníku se účastnilo již více než 460
měst různých evropských zemí, mezi nimi i tak významná
města jako Atény, Lucemburk nebo Brusel. Věřme, že i nám
Svátek sousedů poskytne možnost najít cestu k lidem ze
svého okolí, že pomůže překonávat anonymitu panelákového bydlení. Sousedé
budou mít příležitost si popovídat, navzájem sdílet své
zážitky, sblížit se, a možná
pak zjistí, že nemusí čekat na
další svátek, ale že se mohou
scházet pravidelně.
Svátek sousedů není organizován státem a účast na
něm pochopitelně nepředstavuje žádnou povinnost. Jen se
snaží nabídnout příležitost
k odbourání bariér velkoměstské anonymity. Je to
vlastně způsob, jak najít přátele mezi těmi, kdo bydlí
v našem bezprostředním sousedství, nebo třeba naproti
přes ulici. Přejme si, aby se
nadcházející Svátek sousedů
nejen vydařil, ale aby byl
i počátkem nové, utěšené tradice Jižního Města.
Více informací naleznete
na internetových stránkách
www.svateksousedu.cz a na
stránkách naší městské části
www.praha11.cz. Tak na
shledanou o Svátku sousedů.
Jana Jelínková
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Výběr z jednání rady a zastupitelstva MČ
Zastupitelstvo MČ Praha 11
dne 23. 3. 2006 na své 27. schůzi mj.:

vstupu tak, aby byla respektována klidová zóna severního vnitrobloku

SCHVÁLILO:

JMENUJE:

■

■

■

■

■

■

poskytnutí finančních darů vybraným
subjektům na realizaci projektů v rámci
Grantového programu pro oblast kultury v celkové výši 496 900 Kč
poskytnutí finančních darů vybraným
subjektům na realizaci projektů
v rámci Grantového programu pro
oblast sportu a tělovýchovy v celkové
výši 516 00 Kč
poskytnutí grantů na podporu projektů
v oblasti protidrogové politiky MČ
Praha 11 formou daru ve výši 55 000 Kč
poskytnutí grantů na podporu projektů
v oblasti sociální péče a zdravotnictví
formou daru ve výši 312 000 Kč a sociální péče a pomoc ve výši 79 500 Kč
rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu na rok 2006 o účelovou neinvestiční dotaci HMP ve výši 220 500 Kč
na protidrogovou prevenci

Rada MČ Praha 11 dne 21. 3. 2006
na své 6. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:
■

■

poskytnutí finančního víceúčelového
daru ve výši 31 000 Kč Českému svazu
bojovníků za svobodu na zájezdy školní mládeže do Lidic a Terezína
rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků ve výši 69 000 Kč na
podporu projektu v oblasti netradiční
prevence dětí a mládeže KC Zahrada

SOUHLASÍ:
■

se změnou dokumentace k územnímu
rozhodnutí „Obchodné adminisetrativní budova Opatovká ulice“ za podmínky umístění vjezdu a hlavního

Individuální setkání občanů
se starostkou
a jejími zástupci
se koná 3. 5. 2006 od 16.00
do 18.00 hod. v Ocelíkově ul.

Veřejné setkání občanů
se koná 10. 5. 2006
od 18.00 hod. v klubu seniorů
v Křejpského ulici

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

paní Jaroslavu Červovou (ODS) členkou kulturní komise a Ing. Václava
Šmrhu (KDU-ČSL) členem redakční
rady Klíče

Rada MČ Praha 11 dne 4. 4. 2006
na své 7. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:
■

■

■

■

■

rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků na zajištění provozu
MŠ Chodov ve výši 100 000 Kč
rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků ve výši 28 200 na
instalaci žaluzií MŠ Vejvanovského
rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků ve výši 204 000 na
zajištění lékařské služby první pomoci
poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace MČ Praha 11družstvu BD Duha
ve výši 35 000
záměr pronájmu nebytových prostor
č. 1750-03 v ulici v Benátkách, Praha 4

BERE NA VĚDOMÍ:
■

rezignaci paní Valérie Ešnerové (ODS)
na mandát člena Zastupitelsvá MČ
Praha 11 a prohlášení náhradníka na
uprázdněný mandát volební strany*

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

INFORMACE
o změně
jízdních řádů
Od dubna byl v pracovní dnech
posílen provoz v obou směrech
v úseku „Chodov – Volha“
zavedením nových spojů
linky PID č. 122.
V dopoledních hodinách v období
od 7.30 do 9.00 hodin jsou zavedeny
další spoje v návaznosti na dopravu
studentů, pravidelný interval je zajištěn po 15 minutách.
Ve večerním období je prodloužen
provoz linky č. 122 až do 21.19
(poslední odjezd této linky ze stanice
metra Chodov).
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můžete dát
očkovat svého psa
■

Jižní Město I ve čtvrtek
18. května 2006, 9 – 12
a 13 – 17 hodin,
Vidimova ul. 1324 –
budova ÚMČ Praha 11.

■

Jižní Město II ve čtvrtek
25. května 2006, 9 – 12
a 13 – 17 hodin,
Hráského ul. 1902
(jednopatrová budova,
naproti řadě panelových
domů čp. 1908 a 1909).
Doprava: metro, linka C,
stanice Chodov, pak bus
č. 154, 136 nebo 197,
první zastávka ve směru
k vysokoškolským kolejím.

o dohodě bude možné i trvale
P
označit psa mikročipem, který
odpovídá ISO standardu vydanému

Evropskou unií. Trvalé označení
psa staršího šesti měsíců, chovaného na území hlavního města Prahy,
je povinné dle ustanovení obecně
závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb.
HMP, o místním poplatku ze psů.
Čipování je v plné výši hrazeno chovatelem. Chovatel má nárok na
úlevu od poplatku za psa ve dvou
následujících letech po očipování
(350 Kč/rok), poživatelé invalidního či starobního důchodu neplatí
v uvedených letech poplatek žádný.
Další možností, jak trvale označit
psa, je tetování odborně způsobilou
osobou, to však v rámci hromadného očkování prováděno nebude.
V případě označení tetováním není
přiznáván nárok na úlevu od
poplatku.
Ochranné očkování proti vzteklině je na území ČR povinné pro psy
starší tří měsíců dle ustanovení zák.
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
v platném znění. Provádí se 1x
ročně a je hrazeno chovatelem.
Chovatel může dát psa očkovat
i proti dalším infekčním chorobám
(kombinovaná vakcína).
Pokud majitel psa nevyužije této
hromadné akce, může dát zvíře
očkovat u kteréhokoliv veterinárního lékaře.
Při hromadném očkování budou
vydávány ekologické sáčky na psí
exkrementy.
Bližší informace podá OŽP na
tel.: 267 902 331.
Odbor životního prostředí
ÚMČ Praha 11
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Zeptali jste se STAROSTKY
U Chodovské tvrze vyroste nový park.
Bude v dohledné době možné zahájit
také úpravy problematického Centrálního
parku?
Centrální park Jižního Města i park
u Chodovské tvrze jsou součástí systému veřejné zeleně hl. m. Prahy. Jsou to
parky celopražského významu. Naplánována je v nich převaha travnatých
ploch a terénních modelací. Nový park
u Chodovské tvrze je projektován jako
místo pro další volnočasové aktivity
dětí a mládeže. V Centrálním parku
byly pozemky z více než jedné třetiny
vydány restituentům, přestože tam jde
o veřejnou zeleň. Projekt na jeho úpravu proto musíme nyní rozdělit na části
tak, abychom jej realizovali jen na
pozemcích obce nebo na pozemcích
s nájemními smlouvami. V letošním
roce tam chceme vybudovat hřiště pro
malé děti a druhé pro odrostlejší mládež. Upravit by se měly i spojovací cestičky.
■

Rada městské části Praha 11 opět
projednávala granty. Jak se mění zájem
o tyto prostředky a k jakým účelům je
městská část vydává?
Zájem o granty z prostředků městské
části Praha 11 se výrazně nemění. Každým rokem vynakládáme statisícové
prostředky na pomoc při integraci
tělesně postižených či jinak znevýhodněných osob do společnosti, na rehabilitace postižených osob a seniorů, na
tréninková bydlení a zaměstnání,
a také na preventivní programy proti
drogám. Snažíme se nezanedbávat ani
podporu preventivních akcí proti šikaně ve školách. Část financí je určena
pro sportovní organizace. Už proto, že
se aktivně starají o volný čas svých svěřenců, takže i ony bojují proti zneužívání drog a preventivně působí i proti
jiným nešvarům u mladých lidí. Stranou
pochopitelně nezůstává ani kultura.
O granty pravidelně žádá několik
desítek osob či organizací. Některé
organizace a jejich programy touto formou podporujeme již několik let. Každou žádost pečlivě posuzuje příslušná
odborná komise, prostředky z grantů se
tak dostanou na správné místo. Stejně
pečlivě, jako přistupujeme k hodnocení
žádostí, sledujeme i konkrétní využití
poskytnutých prostředků, abychom
zabránili jejich zneužívání. Mohu říci, že
i v tom jsme úspěšní. Organizace, které
■
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od nás dostanou peníze, je pečlivě spravují a patřičně využívají. V letošním roce
se v I. kole grantového programu jednalo o 56 žádostí pro kulturu a 90 žádostí
na sport a volný čas. Pro zdravotní
oblast jsme obdrželi 9 žádostí, o sociální granty žádalo 28 subjektů.
Další finance určené pro Prahu 11
pocházejí z fondu T-Mobile. Jsou určeny například na úpravu veřejných prostranství, na péči o drobné kulturní
památky, parky, hřiště, na obnovu místních kulturních tradic či rozvoj společenského života, na nekomerční
kulturní akce, na zájmovou a volnočasovou činnost mládeže. Podpory společnosti T-Mobile je možné využít i na
asistenční službu pro handicapované
osoby, na služby pro seniory, na bezplatné sociálně-právní poradenství
nebo projekty, které řeší situaci sociálně, mentálně, psychicky a fyzicky handicapovaných osob formou komunitní
péče mimo státní ústavy.
Jednotný programový dokument pro Cíl 2
regionu soudržnosti Praha (JPD 2) je
jednou z možností, jak v letech 20042006 v hlavním městě čerpat prostředky
z evropských fondů. Jde o zhruba 4,3
mld. korun. Proč naše městská část
nemůže tyto prostředky čerpat a co lze
udělat, aby se Praha 11 do evropských
programů dostala? ptá se M. Streubel.
Pro čerpání z fondů Evropské unie na
jednotlivé programy příslušná komise
v roce 2000 rozdělila hlavní město
Prahu “od zeleného stolu”. Nevhodnost
tohoto řešení jsem osobně projednávala na Ministerstvu pro místní rozvoj
a intervenovala přímo u ministra. Také
na magistrátu. Ze všech institucí mám
příslib, že pro léta 2007–2012 Praha už
tak nevhodně rozdělena nebude. Městská část Praha 11 vypíše výběrové řízení na koordinátora, který by měl na
starosti nejen fondy EU, ale i další
podobné možnosti k získání finančních
prostředků. V první fázi chceme sbírat
zkušenosti, jakým způsobem je možné
dotací a grantů využít. Nebudeme se ale
bránit ani koordinaci s dalšími subjekty, ať státními, či soukromými.
■

Se starostkou
paní Martou Šorfovou
hovořil Filip Procházka
(Dotazy byly redakčně kráceny.)
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JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

Jarní setkání
seniorů

K jarnímu setkání
seniorů Jižního Města
už po léta patří maškarní přehlídka. Nejinak
tomu bylo i ve středu
29. března 2006. Nositelé krásných masek
defilovali v nově opravené jídelně v Křejpského ulici, do kroku
i k tanci jim hrála Brdská pětka.V roli porotců, posuzujících jednotlivé masky, byli – prostřednictvím předsedů klubů – všichni přítomní. Přehlídku masek
se zájmem sledovala také starostka MČ Praha 11 Marta Šorfová,
tajemnice úřadu MČ Ing. Simona Klimakovská, místostarostové
Ing. Ivan Škoda a Ing. Petr Popov a radní Jaroslava Vyskočilová. Setkání seniorů s představiteli radnice již dávno neslouží jen ke sdělování starostí a problémů života na Jižním Městě. Probírají se tu
děti, vnoučata, pravnoučata, popíjí se u baru a tančí. Samozřejmě
ani tentokrát nemohla chybět degustace populárního calvadosu,
bez něhož by stejně tak populární předseda Rady seniorů Jižního
Města Jiří Zajíc takovou akci snad ani nemohl navštívit. Dobře bylo.
Vítězové soutěže o nejhezčí masku dostali krásné dorty věnované Smetanovou cukrárnou, muzikanti Jižanky si konečně mohli
pořádně zatančit, protože za ně zaskočila báječná Brdská pětka,
a milovníci dlouhých večírků také nepřišli zkrátka. Poslední hosté
totiž odcházeli v jednu hodinu po půlnoci.

Klubkové
vernisáže

Přednedávnem
se v Chodovské
tvrzi konaly dvě
vernisáže Kulturního domu Klubka. Ta
první – 21. března –
se týkala 13. ročníku výtvarné soutěže
s ekologickým podtextem Pražulák 2006, tentokrát na téma masky
přírodních národů. Tvůrčím materiálem byl kašírovaný papír.
Zúčastnilo se celkem 9 mateřských a základních škol se 147 exponáty. Druhá vernisáž – 4.dubna – byla uspořádána k 9. ročníku
výtvarné soutěže Balonstory 2006.Tématem byl Kamil Lhoták, děti
měly za úkol seznámit se s jeho dílem, v němž se velmi často objevují právě horkovzdušné balóny, a vytvořit co nejvěrnější kopii jeho
obrazu. V této soutěži se sešlo přes 150 prací ze 13 základních
a mateřských škol. Při vyhodnocení a odměňování autorů vítězných prací nechyběla starostka naší městské části paní Marta Šorfová ani její zástupce Ing. Ivan Škoda.

Jihoměstská Pivovarská restaurace
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Otevírání studánek

Jaro už definitivně převzalo vládu a oživilo tak
ulice a zákoutí Prahy 11
novými činnostmi. Sáňkaři
a běžkaři „dávno“ definitivně opustili okolní příměstské lesy, Milíčovský vrch,
zemní valy i Centrální park.
Místo nich všude nastoupili cyklisté, stateční majitelé
koloběžek a nejstatečnější
– chodci. Možná, že ke
konečnému proklubání se
jara napomohlo svým
dílem i Otvírání studánek
v Kunratickém lese. Jeho již
XXVII. ročník se uskutečnil
22. dubna 2006 za přispění
Regionálního klubu SPHV Praha 11 a za tradiční hojné účasti jihoměstských občanů a dětí. Na mnoha místech se i letošního jara
opět vyrojili odvážní mladí chlapci na létajících prknech. Ne všichni směřují do míst, kde jsou pro ně připraveny odpovídající překážky a mantinely.Tenhle reprezentant čtyřčlenné skupinky právě
překonává improvizovanou, nepříliš bezpečnou překážku v zákoutí za zrušenou jihoměstskou poštou, která zatím v zádumčivém
tichu očekává budoucí vývoj.

Další úspěch v konverzační soutěži

V celostátním kole
konverzační soutěže
v německém jazyce obsadila žákyně Základní školy
K Milíčovu Kateřina Miznerová ve velké konkurenci patnácti soutěžících
hodnotné 5. místo.V Goethe-Institutu v Praze se 3.
dubna setkali nejlepší žáci
základních škol a víceletých gymnázií, kteří předtím zvítězili v krajských
kolech této soutěže. Nejprve vyslechli německý
text a pak prokazovali, jak
mu porozuměli. V další
části soutěže předstoupili před tříčlennou porotu a s jejími členy
vedli desetiminutový rozhovor na podkladě novinového článku
o počítačích. Potom popisovali obrázek (vliv průmyslu na životní
prostředí). Ceny byly slavnostně předány v hlavním sále německého velvyslanectví v Praze.Velvyslanec SRN v České republice pan
Helmut Elfenkämpfer poté srdečně pogratuloval všem soutěžícím.

Top hotel Praha slavnostně otevřel ve svých prostorách nové restaurační zařízení určené hotelovým hostům, občanům Jižního Města a široké veřejnosti. Úvodního
slova se ujala generální ředitelka Marta Šnoblová a popřála mnoho štěstí v pořadí již
páté restauraci v tomto hotelu. Kapacita Pivovarské restaurace je 400 míst, její součástí bude letní terasa a venkovní tenisové kurty. Na jídelním lístku najdete prakticky
vše, od specialit až po klasickou českou kuchyni. O přestřižení slavnostní pásky se za
městskou část Praha 11 postarala paní starostka Marta Šorfová společně s členem
Rady zastupitelstva hl. m. Prahy Bohumilem Černým. Pivovarské restauraci popřáli
mnoho kulinářských i ekonomických úspěchů a hlavně spokojených zákazníků.
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JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

Desátý jubilejní ples Gymnasia JM

Gymnasium Jižní Město
úspěšně vzdělává mladé lidi z Jižního Města a jeho okolí již
mnoho let. Za tu dobu prošlo
branami gymnasia téměř 1000
studentů. Pro ně, pro jejich rodiče, přátele a představitele naší
městské části byl letos uspořádán již desátý,tedy jubilejní maturitní ples. Konal se veVelkém sále
pražské Lucerny 4. března 2006.
Na ples zavítaly – jako již tradičně – známé osobnosti naší kulturní scény, a nejen ony jej hodnotily jako akci na vysoké společenské úrovni.Tradicí se stal i velmi pestrý a zajímavý program plesu. Na jeho přípravě se
podílejí především maturanti,pro něž je ples významnou a nezapomenutelnou součástí závěru středoškolského studia, rodiče mnoha studentů, ale i mladší spolužáci. Po imatrikulaci
prvních ročníků a šerpování maturantů přichází zlatý hřeb večera. Každoročně jím je předtančení maturantů a poté předtančení profesorů. Je to vždy taková malá soutěž o to, čí předtančení bude lepší. Hodnotí ji i personál Lucerny. Studenti i učitelé věnují nácviku mnoho
volných chvil a jejich snaha je vždy po zásluze odměněna bouřlivým potleskem. Je to však
nejen předtančení profesorů, co odlišuje ples GJM od plesů okolních škol. Mezi další výjimečné body programu letos patřilo pěvecké vystoupení maturantky Charloty Doubravové
a profesora Tomáše Kučery a taneční ukázky v podání Zuzany Imryškové.
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Vzdělávání
pedagogů Prahy 11

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy připravil s podporou Evropského sociálního
fondu projekt na téma Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ k rozvoji klíčových kompetencí s ohledem na
heterogenitu třídních kolektivů. Cílem
projektu je zkvalitnit další vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství
nejen na Jižním Městě. Program poskytuje důležité znalosti a dovednosti z oblastí
klíčových kompetencí, environmentální
a multikulturní výchovy s ohledem na
komplexní působení na všechny žáky.
Nově nabyté poznatky, dovednosti
a návyky napomohou učitelům při každodenní pedagogické práci.Tento vzdělávací
program je pedagogům nabízen zdarma.
Byl již zahájen a potrvá až do konce příštího roku.Vzdělávání probíhá v zařízeních
DDM hl. m. Prahy a partnerských domech
nebo přímo ve školách.

Rekonstrukce výtahu

Rekonstrukce dlouhého bloku obecních domů v Křejpského
ulici, který dominuje celému okolí, od stanice metra Opatov přes
horní část Litochleb, pokračuje. Před jedenácti vchody z ulice
postupně „pásově“ vyrůstají moderní krytá „žudra“ předsunutých
vchodů. Rozsah započatých prací v jednotlivých domech se zvyšuje a průběh je jistě náročný pro provádějící firmu, ale i pro nájemníky. Pracovní čety postupují z obou čel bloku a pracují vně i uvnitř.
Jedenáct domů bloku se
tak stále více modrá
ochranným překryvem, za
nímž je napůl skryto lešení. Z něho muži tvoří na
panelech zateplení a podklad pro novou fasádu.
Uvnitř jednotlivých domů
jsou zase postupně vyjímány původní výtahy, což,
jak svědčí fotografie,
vůbec není jemná ani
tichá práce. Staré výtahy
jsou nahrazovány modernějším a také estetičtějším typem.

Setkání chodovské měšťanky

Přátelské setkání s podnikateli

Setkání s podnikateli se jako obvykle odehrávalo v prostorách
Chodovské tvrze, a to na pozvání starostky naší městské části paní
Marty Šorfové a ve spolupráci s firmou T-Mobile Czech Republic
a Nadací VIA.Podnikatelé se sešli s představiteli radnice a obou společností v pondělí 3. dubna 2006 již v půl čtvrté odpoledne. Během
tohoto slavnostního odpoledne se zúčastnění kromě jiného dozvěděli, jak se mohou do podpory místního rozvoje či obecně prospěšných projektů zapojit pomocí nadace VIA. Seznámili se také
s akcemi, které pořádá městská část Praha 11 i např. s tím, jak společnost T-Mobile podporuje projekt pro postižené děti v Mateřské
škole Sulanského. Radnice hodlá v této pěkné tradici pokračovat.

Žáci chodovské měšťanky s rokem narození 1935, z kdysi dvou paralelních tříd, se setkali
v prvém dubnovém týdnu v Praze 11. Sešli se z nejrůznějších míst v dobré náladě a v hojném počtu, aby zavzpomínali na mládí i uplynulá léta. Přivítali mezi sebou také starostku
městské části Praha 11 Martu Šorfovou doprovázenou členem zastupitelstva Jiřím Štylerem,
předsedou občanského sdružení Chodov.V průběhu srdečného setkání se vzájemně podělili o dojmy z minulosti i ze současného života a práce. Ne každý z „pětatřicátníků“ se přitom už dobře orientoval v územní lokalizaci podle svých vlastních vzpomínek. Chodov
a Litochleb jejich žákovských let se mezitím proměnily vznikem Jižního Města zásadním způsobem. Starostka Marta Šorfová připomněla, co se městská část snaží dělat pro kvalitu života i vzájemné soužití. Na přetřes ve skupinkách rozprávějících přišly také události z května
roku 1945, od nichž uplyne již šedesát jeden rok! Pokud budou splněny sliby, k nimž v průběhu setkání došlo, není vyloučeno, že ze setkání vznikne užitek také pro kroniku Prahy 11.
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Ing. Ivan Škoda (ČSSD)

ak se stalo už tradicí,
jarní měsíce jsou na
JJižním
Městě ve zna-

mení sportu. Centrum
sociálních služeb pilně
připravuje již VIII. ročník sportovních her
seniorů, a konat se
bude také tradičně – ve
sportovním areálu Základní školy
Campanus na Jírovcově náměstí. Abychom nezapomněli ani na ostatní obyvatele naší městské části, společně
s Tělovýchovnou jednotou JM Chodov
pro ně v době od 22. do 26 května připravujeme Týden sportu. Na všechny
akce v jeho rámci je vstup volný.
Můžete si vyzkoušet sportoviště Jižního Města i učinit něco pro své zdraví,
stačí si jen v předposledním květnovém týdnu vybrat z bohaté a pestré

Ing. Petr Popov (ODS)

ěstská část Praha 11 na základě
M
usnesení zastupitelstva

uzavřela s Komerční
bankou, a. s., smlouvu
o uložení volných
finančních prostředků
v celkové výši 50 milionů korun formou termínovaného vkladu se šestiměsíčním
revolgingem. Byla tak ukončena dlouhá etapa hledání co nejvýhodnějšího
zhodnocení finančních prostředků
z privatizace bytového fondu, které
nejsou zařazeny do rozpočtu městské
části. Vzhledem k blížícím se komunálním volbám a ve snaze o co největší
opatrnost při hospodaření s veřejnými
prostředky jsme zvolili konzervativní
cestu, a to krátkodobé investování do
fondu peněžního trhu. Pokud se tato
investice osvědčí, v příštím volebním
období by se dalo jít i cestou odvážnějších, střednědobých investic, například
do výnosnějších dluhopisových fondů.
Potěšila mě i skutečnost, že toto průlo-

Ing. Jan Šimůnek (ED)

ři regeneraci paneP
lových domů ve
vlastnictví městské části

Prahy11 se velice často
setkávám s požadavkem, aby po dobu prováděných prací bylo
sníženo nájemné. Tento
požadavek se opírá
o ustanovení § 698, odst. 2 Občanského zákoníku. Zde se uvádí, že nájemník má právo na přiměřenou slevu
z nájemného, jestliže se stavebními

Klíč 5/2006

nabídky sportovních aktivit. Účastnit
se mohou všichni – děti, mládež,
dospělí i senioři. Těšte se tedy na pondělní míčové hry v areálu Sport-centra
zeleného zdraví, na úterní orientační
běh v Kunratickém lese, ve středu si
odpočinete při rekreačních aktivitách,
například žonglování, čtvrtek bude
věnován netradičním sportům, a tak si
můžete vyzkoušet třeba potápění nebo
horolezectví. Během celého týdne
můžete hrát squash, tenis, bowling,
provozovat aerobik, kick box, gymnastiku, vyzkoušet si sebeobranu a orientální tanec, nebo si dát vypracovat
individuální tréninkový plán včetně
správné výživy. Ve sportovním programu samozřejmě nebudou chybět klasické míčové hry, jako je fotbal,
basketbal, volejbal, házená, a také florbal a stolní tenis. Celý týden se bude
sportovat na několika místech, mezi
partnerská sportoviště patří SB Cent-

rum, Squash Point, Tenis centrum
Donovalská, Sport centrum Jonathan
L.S., Fit klub Ludvík, Curling promo
a Dům dětí a mládeže Jižní Město. Na
některých partnerských sportovištích
bude pro vstup nutná registrace, ale
registrovat se lze před akcí i během ní.
Pro všechny registrované účastníky
mladší dvaceti let jsou připraveny
velmi pěkné ceny. Další informace
včetně podrobného programu naleznete na stránkách tohoto čísla Klíče,
osobně pak v TJ JM Chodov v ulici
Mírového hnutí nebo na telefonním
čísle 222 928 273, ve Sport-centru
zeleného zdraví v Hrabákově ulici,
a také na internetových stránkách
www.praha11.cz, www.tjjmchodov.cz,
www.zelenezdravi.cz. Těším se na vaši
účast, jistě se na pár místech potkáme.
Věřím, že nám bude přát i počasí, že to
bude týden plný nejen sportu, ale i příjemného, konečně jarního sluníčka.

mové usnesení až na jednu abstenci
podpořili všichni přítomní členové
zastupitelstva.
Další významnou událostí pro Jižní
Město je ukončení certifikačního auditu pro získání evropského standardu
ČSN EN ISO 9001:2001 jako známky
záruky kvalitního řízení radnice
a poskytování služeb občanům. Stali
jsme se druhou městskou částí v Praze,
která tento certifikát získala. Věřím, že
certifikát nebude pouhou ozdobou
písemností naší radnice, ale především
trvalou motivací k dobré práci radnice
vůbec a ve službě občanům zvláště.
Jsem rád, že spolu s pracovníky úřadu
jsme takového úspěchu dosáhli
v tomto volebním období.
V témže sále, kde se pravidelně
schází zastupitelstvo, se na Květnou
neděli už pošesté konalo tradiční multimediální představení Pašije podle
Jana. Pašijové hry pořádá Křesťanský
sportovní klub a Římskokatolická farnost sv. Františka z Assisi. Jejich znovuobnovení přispívá k duchovnímu
klimatu Jižního Města a dává nový
rozměr Velikonocím na panelovém

sídlišti. Zdálo by se, že pohybová kreace na hudbu Johanna Sebastiana
Bacha s financemi městské části moc
nesouvisí, ale k úspěchu letošního
představení grantem tradičně přispěla
i naše městská část.
V máji, v nejkrásnějším měsíci
v roce, voní Praha šeříkem. Jím také
zdobíme hroby hrdinů, bojovníků
z pražských barikád i vojáků spojeneckých vojsk, kteří padli v boji za naši
svobodu na samém konci druhé světové války. U nás stejně jako na mnoha
jiných místech v Praze přihlížíme
rekonstrukcím bojů Pražského povstání v roce 1945. Domnívám se, že brzy
nastane doba, kdy budeme mladé
generaci připomínat, že za svobodu se
bojovalo i v roce 1968. Dvacáté století bylo poznamenáno dvěma světovými válkami a dvěma totalitními režimy.
Za svobodu se platilo životy. Mladá
generace se o svobodu a její obranu
proti totalitě může zasadit snazšími
prostředky, ale neměla by váhat jich
použít – jít v červnu a v listopadu
k volbám a dát svůj hlas demokratickému vývoji naší republiky.

úpravami v domě podstatně nebo po
delší dobu zhorší podmínky užívání
bytu nebo domu.
Je jasné, že stavební práce, a ještě
k tomu v tak velikém rozsahu, se neobejdou bez negativního dopadu na
soukromí nájemníků. O tom nikdo
nepochybuje. Výsledek je však velice
pozitivní, a to zejména pro nájemníky.
Jak se v takovém případě vyrovnat
s požadavkem na snížení nájemného?
A může majitel po regeneraci domu
nájemné naopak zvýšit? O zvýšení
nájemného pojednává zákon č. 107,
škoda jen, že je nespojuje s regenerací

domů, tedy s podstatným zvýšením
nájemnického komfortu.
Naše městská část se s tímto problémem vypořádala tak, že v minulosti
ani zdaleka nevyužila na sto procent
možností zvýšit regulované nájemné.
To znamená, že zde již existuje rozdíl
mezi nájemným v domech před regenerací a po ní. Domnívám se, že i toto
řešení naplňuje smysl § 698, o slevě
z nájemného. Další otázkou je jednorázové zvýšení nájemného podle uvedeného zákona č.107. K tomuto tématu
se vrátím v některém z příštích čísel
Klíče.
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PŘEDSTAVUJEME: Odbor územního rozvoje
ÚMČ Praha 11

dbor územního rozvoje (OÚR)
O
vykonává činnosti související s rozvojem městské části Praha 11. To se týká

jak celkové koordinace nové výstavby
na Jižním Městě na volných rozvojových plochách, převážně na místech,
kde byla výstavba původně plánována,
a dosud nerealizovaná, tak i stávající
zástavby bytových domů a jejich regenerace i úpravy okolního prostředí.
Odbor územního rozvoje konzultuje
s investory jejich záměry a projekty,
informuje o nich občany, v oblasti nové
výstavby připravuje podklady pro rozhodování příslušných činitelů městské části
Praha 11. Zpracovává podklady pro
změny a úpravy územního plánu Prahy
11. Připravuje k projednání studie
a dokumentace pro územní rozhodnutí.
Zadává vypracovat, případně sám
vypracovává koncepční i dílčí materiály
pro rozvoj městské části Praha 11. Mezi
zásadní dokumenty, které byly pro

Prahu 11 pořízeny, patří Strategická
urbanistická studie, která určila hlavní
cíle budoucího rozvoje naší městské
části, a Studie regenerace Jižního Města,
která se věnovala stávající bytové zástavbě a stanovila zásady pro její regeneraci.
Ty se týkají nejen zlepšování stavu bytových domů, ale i prostředí – zeleně,
veřejných prostranství, parkování apod.

Balonstory

příjemných dnech před Velikonocemi
V
jednal přípravný štáb Balonstory 2006.
Tahle stále oblíbenější akce, jakási moderní
forma pouti, dobře padnoucí novotvaru zvanému Jižní Město, se bude letos konat
v sobotu 10. června. Při přípravě nemohl
samozřejmě chybět Martin Hlušička, představitel firmy axis m, která z pověření úřadu
naší městské části vše organizačně zabezpečuje. Ochotně odpověděl na doslova pár otázek.

Jaká bude letošní Balonstory?
Určitě hezká. Zařadili jsme do programu
všechno, co se osvědčilo, co bylo úspěšné již
v minulých letech. Kluci a holky se tak opět
setkají s vystoupeními svých vrstevníků na
pódiu a s přibývajícími hodinami si přijdou
na své i ti starší. Znalci ocení i kvalitu přenosu a reprodukce, uplatníme totiž náš šestikanálový mixážní pult. Zajímavou nabídku
zejména pro malé, ale v lecčems i pro ty
velké „děti“ bude mít pražský hasičský
záchranný sbor i sbor dobrovolných hasičů
z městské části, česká i městská policie.
Možná se setkáme také se vzorkem činnosti
klubů vojenské historie. Těšíme se na tradiční účast moderátora z Rádia Blaník. Dojde
ke slosování soutěže, jejíž otázky přinese
příští číslo zpravodaje Klíč. Ceny, věnované
firmou T-Mobile, generálním partnerem
Balonstory, stojí za to. Stejná firma, která je
také generálním partnerem českého národního týmu na letošním mistrovství světa
v kopané, zaštiťuje i třetí ročník akce Město
na kolech, probíhající paralelně s Balonstory. Centrální park v části bližší ke stanici
metra Opatov, kde se Balonstory tradičně
■

OÚR vydává rovněž stanoviska k úpravám, které souvisejí se změnou využití
objektů, jejich vzhledu a vlivu na okolí.
Pracovnice odboru poskytují informace související s rozvojem městské
části Praha 11 a její regenerací.
V této oblasti mohou nabídnout i cenné
informace a rady týkající se regenerace
bytových objektů.
OÚR spravuje Fond podpory regenerace Jižního Města, z něhož se podle
určitých zásad poskytuje finanční podpora majitelům panelových domů na
opravy, a nejlépe na celkové regenerace
domů. Pracovnice OÚR s žadateli o tyto
podpory konzultují, vyhodnocují žádosti a předkládají je k příslušnému projednání. Po schválení těchto podpor
i nadále spolupracují s vlastníky domů
při přípravě smluv, a pak i při uvolňování finančních prostředků, neboť postup
regenerace dotyčných objektů věcně
kontrolují.
Jitka Boušková,
vedoucí OÚR ÚMČ Praha 11
Foto: autorka

Výstava na radnici
Eva Holová: obrazy – koláže

koná, dává dobré prostorové možnosti pro
takovouto širší nabídku
a pro volný pohyb třeba
i
značného
počtu
návštěvníků. Samozřejmě že bude v průběhu
zajištěno také potřebné
zázemí pro mladé i dospělé, něco na smlsnutí a zapití.
Na co se můžeme ještě, nebo snad zvlášť,
těšit?
Všichni se samozřejmě těšíme na balóny,
vhodné „letové hodiny“ ráno a večer nám
už několikrát nebyly svým klimatem nakloněny… Připomínám, že se kdysi létalo v jiné
části roku, ovšem méně výhodné pro větší
účast návštěvníků, a hlavně, že jihoměstská
parková story je skutečně dnes už chápaná
spíš jako příjemné „pouťové“ setkávání než
jako jednoúčelová záležitost – start balónů.
Balónů se ovšem nezříkám a sám se na ně
moc těším. Martin Hlušička z axis m se ale
opět chápe slova: „Mezi taháky bude určitě
patřit koncert skupiny Ready Kirken, jejichž
hit ze singlu 1 + 1 je dnes už megahitem
a hity Zejtra mám, Černý brejle nebo Krasohled nemusím také představovat. Čtvrté
album, které jim právě vyšlo pod názvem Asi
se něco děje, je skutečně vyhledávané.
Frontman skupiny, Michal Hrůza, je známý
i jako autor hitu Anety Langerové Voda živá.
To všechno zní opravdu slibně. Podrobný
konečný program uvede příští číslo zpravodaje Klíč.
■

Jiří Bartoň, foto: autor

3. 5.–1. 6. 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 hod.
pá: 8.00–14.00 hod.
Tel.: 267 902 323 – OŠK

Pocta hrdinům

Své padlé z Pražského povstání
v květnu 1945 a tehdy zemřelé
ruské vojáky si Praha 11 připomene dne 10. 5. 2006 od 10.00 na
chodovském hřbitově v Lečkově
ulici. Pietního aktu se zúčastní
představitelé městské části Praha
11, Svazu bojovníků za svobodu,
příslušníci čestné stráže Armády
České republiky, zástupci klubů
vojenské historie a zahraniční
delegace.

ZŠ Chodov, TJ JM Chodov
a Středočeská divize Českého
svazu tanečního sportu pořádají
soutěž v latinskoamerických
a standardních tancích

O klíč Jižního Města

Přijďte se podívat v sobotu
13. května 2006 do haly
TJ JM Chodov, Mírového hnutí.
Soutěže jednotlivých kategorií
probíhají od 9.00 do 16.00 hodin,
diváci mohou přijít po celý den.
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NABÍDKA
volných pracovních míst

ěstská část Praha 11 – Úřad městské části Praha 11 –
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11,
M
vyhlásila v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřední-

cích územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění, tato výběrová řízení na obsazení
pracovních míst:

1/ dne 10.4.2006 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
DÁVKOVÝ SPECIALISTA V ODBORU STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
platové zařazení: 8. platová třída
požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní
zkouškou
lhůta pro podání přihlášky: do 10. 5. 2006

2/ dne 10.4.2006 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
REFERENT OCHRANY PŘÍRODY, KRAJINY A ZVÍŘAT
A EKONOM V ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
platové zařazení: 9. platová třída
požadované vzdělání: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
lhůta pro podání přihlášky: do 10. 5. 2006

3/ dne 11.4.2006 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
REFERENT V ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
ODBORU VÝSTAVBY
platové zařazení: 10. platová třída
požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program (stavební
směr)
lhůta pro podání přihlášky: do 10. 5. 2006

4/ oznámení o obsazení pracovního místa na dobu určitou
(bez výběrového řízení)
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE DO ODDĚLENÍ DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE
A POMOCI na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou)
platové zařazení: 9. platová třída
požadované vzdělání: vyšší odborné nebo středoškolské
vzdělání se sociálně právním
zaměřením nebo specializací
lhůta pro zaslání písemné nabídky: do 10. 5. 2006

5/ výběrové řízení na obsazení funkce
ŘEDITELE/KY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SDRUŽENÉ
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ JM II, ŠUSTOVA 1930, PRAHA 4
Kompletní texty výše uvedených vyhlášených výběrových
řízení a oznámení o obsazení volného pracovního místa
na dobu určitou, které vám poskytnou bližší informace
o pracovním místu, požadavcích na uchazeče, nutných náležitostech přihlášky (pouze u výběrových řízení), adresu
a lhůtu, dokdy je nutné přihlášku odevzdat, jsou zveřejněny na:
■ úřední desce MČ Praha 11 – Vidimova 1324, Praha 4,
a Ocelíkova 672, Praha 4
■ internetové adrese: www.praha11.cz (rubrika Úřední
deska, volná místa), kde je možné vytisknout i formulář
přihlášky do výběrového řízení
■ informačních vývěskách MČ Praha 11 ve stanicích
metra Háje, Opatov, Chodov, Roztyly
Bližší informace je možné získat i na personálním odboru
na tel.: 267 902 203.

Klíč 5/2006

PTAČÍ CHŘIPCE

se musíme bránit i u nás

Evidence drobných chovů drůbeže
a ostatních ptáků na území MČ Praha 11

řes zevrubnou informovanost o aktuální
P
situaci a opatřeních

v souvislosti s výskytem
ptačí chřipky (způsobené virem typu A, subtypu
H5N1) v celostátních
médiích, chce městská
část Praha 11 své obyvatele v předstihu informovat o pokynu Městské
veterinární
správy
a Magistrátu hl. m.
Prahy, na jehož základě, v případě pozitivního zjištění
tohoto vysoce patogenního viru na území hl. m. Prahy,
bude povinna každá městská část, tedy i Praha 11, provést evidenci drobnochovatelů a soupis chované drůbeže
hrabavé, vodní, bažantů, dravců, holubů a exotického
ptactva v zástavbě rodinných domů na svém správním
území. Požadavek na předání informací od drobnochovatelů je vázán na zhoršující se nákazovou situaci spojenou
s výskytem ptačí chřipky v zemích Evropské unie
i v České republice.
Evidence drůbeže a ostatních ptáků v malochovech by
byla nařízena Městskou veterinární správou hl. m. Prahy
po vyhlášení ohniska nákazy a stanovení bezpečnostních
zón formou mimořádných veterinárních opatření,vyplývajících z veterinárního zákona č.166/1999 Sb. Bezprostředně po případném nařízení veterinárních opatření budou
pracovníci Úřadu městské části Praha 11, tzv. sčítači,
za eventuálního doprovodu strážníků městské policie
obcházet všechny rodinné domy a zapisovat chovanou
drůbež a ostatní ptáky do předepsaných evidenčních listů.
Vyplněné evidenční listy budou podkladem pro případné
náhrady za nucenou likvidaci chovu.
Vzhledem k tomu, že aktuální evidenci v drobných chovech by musela městská část Praha 11 zvládnou ve
velmi krátkém časovém úseku, žádáme všechny drobnochovatele o vstřícný a zodpovědný postoj k této akci, neboť by
se konala v zájmu zdraví nás všech, a samozřejmě i zvířat.
Současně městská část Praha 11 vyzývá všechny chovatele exotického a jiného ptactva, kteří své ptactvo chovají
ve voliérách na lodžiích bytových domů, aby informace
o počtu a druzích tohoto ptactva, spolu s uvedením jména
chovatele, jeho adresy a telefonního čísla, oznámili odboru životního prostředí ÚMČ telefonicky na číslo:
267 902 linku 332, 333, 357, případně prostřednictvím telefonní ústředny 267 902 111, nebo písemně na e-mail podatelny podatelna@p11.mepnet.cz, či na adresu Úřadu MČ
Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.
Podrobnější informace o ptačí chřipce i odpovědi na své
konkrétní dotazy můžete získat každý pracovní den od
8.00 do 17.00 hod. na bezplatné telefonní lince
800 100 415, která byla Ministerstvem zemědělství ČR
dne 17. 3. 2006 zřízena pro aktuální informování občanů.
Další informace lze získat na webových stránkách
Ministerstva zemědělství ČR (http://www.mze.cz), Státní
veterinární správy ČR (http://www.svscr.cz/files/pt.html),
hlavního města Prahy (http://www.praha-mesto.cz) a na
www.ptaci-chripka.cz či v médiích.
Ing. Yvona Hájková,
vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ
Foto: archiv
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD

Tel.: 272 690 545, 272 690 692 • e-mail: info@praha-ujezd.cz • www.praha-ujezd.cz

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ak jsme Vás již informovali, v městJ2 volební
ské části Praha – Újezd jsou zřízeny
okrsky. Sídlo volebního okr-

sku č. 1014 je Kateřinské nám. 465/1
(budova úřadu městské části), sídlo
volebního okrsku č. 1015 je Formanská 139 (budova na rohu ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka).
Úřad městské části vede stálý
seznam voličů pro ty, kteří jsou v MČ
Praha – Újezd přihlášeni k trvalému
pobytu. Každý volič si může nejpozději do dvou dnů před volbami zkontrolovat, zda je v tomto seznamu zapsán.
Dva dny přede dnem voleb úřad městské části seznam v 16.00 hodin uzavře.
Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky

platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.
Volič, který se dostaví s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
anebo nemůže číst nebo psát, může být
v tomto prostoru přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky. Volič
může požádat ze závažných, zejména

PŘIJMEME pracovníka

řad MČ Praha – Újezd přijme pracovÚ
níka na dobu určitou na pozici – pracovník údržby MČ. Jedná se o zástup za

pracovníka údržby MČ, který je dlouhodobě
v pracovní neschopnosti. Nástup možný
ihned. Náplní práce je údržba zeleně a úklid
MČ, drobné opravy, doručování zásilek, roznášení letáků.
Požadavky: ukončené základní vzdělání,
zdravotní způsobilost, řidičský průkaz B,
fyzická zdatnost, bezúhonnost. Vhodné i pro
důchodce. Základní plat 10 000 Kč + zaměstnanecké výhody.
Nabídky očekáváme nejpozději do 10. 5.
2006 telefonicky na tel.: 272 690 692 nebo
písemně na adresu Úřad MČ Praha – Újezd,
Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4.

OČKOVÁNÍ
proti vzteklině

L

etos v naší městské části proběhne očkování proti vzteklině ve středu 17. května 2006
v Újezdu u Návesního rybníka blízko autobusové zastávky od 16.00 hod do 17.30 hod.
V Kateřinkách na křižovatce ulic Na Křtině
a Vodnická „u vrby“ od 18.00 hod do 18.30
hod. MVDr. Chvátal bude očkovat psy proti
vzteklině i proti dalším infekčním chorobám
(kombinovaná vakcína).
Po dohodě bude možné provést i trvalé
označení psa mikročipem.

zdravotních důvodů obecní úřad
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Závěrem bychom chtěli opět připomenout, že každý volič dostane do
schránky nejpozději tři dny přede dnem
voleb volební materiály společně s přesnou adresou sídla volebního okrsku.
JUDr. Martina Maříková,
odbor občansko-správní

ČIŠTĚNÍ
komunikací

DŮLEŽITÁ
USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

e dnech 3. května, 27. června
V
a 25. září 2006 dojde k blokovému čištění místních komunikací

ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy. V naší městské
části se jedná o čištění ulic: Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene, Na Křtině (úsek Vodnická –
Milíčovská), Milíčovská (úsek Na
Křtině – začátek zástavby).
Na komunikacích, které spravuje městská část, proběhne úklid
10. května 2006. Městská část
objednala u firmy Pražské služby,
a. s. strojní čištění komunikací
Pastevců, Remízková, U Louky,
Milíčovská, Na Křtině, Štítová,
U Močálu a Ke Smrčině.
Čištění komunikací je spojeno
s případným odtahem motorového
vozidla, jehož řidič nerespektoval
přenosnou dopravní značku „zákaz
zastavení.“ Tyto dopravní značky
s vymezenou dobou působnosti
budou na komunikacích osazovány
minimálně 7 dní před plánovaným
čištěním. Žádáme řidiče, aby uposlechli toto dopravní značení
a v den čištění se svými vozidly
v dané ulici neparkovali. Umožníte tím bezproblémové vyčištění
komunikace.
Pavla Pitrmanová,
sekretariát starosty

Zastupitelstvo MČ
Praha-Újezd dne 11. 4. 2006
Schvaluje:
■

pana Josefa Nováka do funkce
2. místostarosty.

Souhlasí:

se záměrem vybudovat cyklostezky podle návrhu ing. Ranoše,
■ s předloženým investičním
záměrem výstavby rodinných
domů v lokalitě Ke Mlýnu,
■ s poskytnutím finančního příspěvku pro konkrétní obce
postižené záplavami
■

Nesouhlasí:
■

s nově předloženou zastavovací
studií „U Šabatů“.

Zastupitelstvo MČ přijalo
několik usnesení týkajících se
bodu „Řešení dopravní
obslužnosti Újezdu“.
Úplné znění textů je vyvěšeno
na Úřední desce, informačních
vývěskách a na webových
stránkách úřadu.
Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat v úterý 9. května
2006 od 19,00 hod v zasedací
místnosti úřadu městské části.

Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.
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JAK DOPADNE bývalý výzkumný BLOKOVÉ
ústav zemědělských strojů?
ČIŠTĚNÍ
reál bývalého Výzkumného ústavu
A
zemědělských strojů na Chodovci
patří k bezesporu nejneutěšenějším mís-

tům na Jižním Městě. Sešlá, garážemi obestavěná budova je typickým příkladem
přežívající socialistické výstavby. Tato
skutečnost by ale možná tolik nebila do
očí, kdyby se objekt nenacházel právě v té
části Prahy 11, v níž za poslední léta
vyrostly jedny z nejmodernějších staveb
hlavního města. Asi největším kontrastem
k omšelosti bývalého ústavu je barevná
výšková budova Národního archivu, stojící hned vedle.
Velkou část areálu tvořily garáže. Některé jsou stále funkční, některé, na objekt
rovněž navazující, však byly už dávno
zbourány. Zůstala po nich jen nevyužitá
rozlehlá plocha, přičemž tento neutěšený
obraz korunuje potrhaný tmavý igelit táhnoucí se po celé délce plotu.
Pro značnou rozlehlost nelze areál
dost dobře hlídat, takže poskytuje vítané
útočiště například bezdomovcům. I na diskusním fóru webových stránek Prahy 11
se objevily hlasy, že kolemjdoucí mají, především v noci, obavy o svou bezpečnost.
A co na to majitel, firma Sekyra
Group? „My jsme si samozřejmě vědomi,
že budova i její okolí je ve značně neutěšeném stavu a že to na obyvatele Jižního
Města nepůsobí příjemně,“ říká ředitel
divize Developmentu Sekyra Group
Ing. Leoš Anderle. „Objekt se určitě
změny dočká. Jako firma, která se věnuje
mimo jiné modernizaci a rekonstrukci,
samozřejmě nenecháme budovu spad-

KOMUNIKACÍ
ve správě TSK
hl. m. Prahy
na území
Prahy 11

nout. Víme i o tom, jaký problém pro Jižní
Město představuje nedostatek pracovních
míst, a chápeme, že lidé mají obavy také
z toho, co pro ně bude znamenat nová
výstavba. Mohu je však ujistit, že projekt
přizpůsobíme situaci, na Chodově vyrostou budovy administrativního a logistického typu, a v menší míře i bytová zástavba.
Takže pracovní místa budou,“ ujišťuje
Ing. Anderle. Přitom však, jak rovněž
uvedl, není konkrétní termín zatím znám,
reálný by snad mohl být rok 2007, v něm
prý konečně budou vyřízena všechna
potřebná povolení.
Sekyra Group má v Praze 11 „rozehrán“ i jiný projekt, a to výstavbu administrativního centra na Opatově, které je
ovšem už notně dlouho ve stádiu staveniště. Tak doufejme, že firma vše dotáhne do
konce a že slova o pracovních místech
nejsou jen planými sliby, jimiž se snaží
uchlácholit nespokojené občany.
Daniel Urban, foto: autor

ÚDRŽBA komunikací ve správě Prahy 11

ima pomalu končí a po úklidu
posypů na chodnících a vozovkách
Z
bude zahájena pravidelná údržba

komunikací. V rámci čištění komunikací ve správě naší městské části budou
vyčištěny kanalizační vpusti a v letním
období odstraněny plevely ve spárách
u obrubníků. Na sklonku roku bude ve
spolupráci s odborem životního prostředí uklizeno spadané listí.
Pro letošní rok byly stanoveny tyto termíny
k čistění komunikací v oblasti starého
Chodova, Skalky a starých Hájů:
■ 27. června, 29. srpna, 24. října – den
čištění úterý – pro ulice: Dobrovolského, Donovalská (Brechtova - Ke
Stáčírně), Kazimírova, Ke Skále,
Kryštofova, Mirošovská, Nedbalova,
Pacajevova, Pištěkova, Rujanská,
Starobylá,
Šperlova,
Švecova,
U Rybářství, U Transformační stanice, Volkovova, Vycpálkova, Wagnerova, Za Rybářstvím.

■

■

28. června, 30. srpna, 25. října – den
čištění středa – pro ulice: K Dubu,
Ke Sv. Izidoru, K Remízku, Lažanského, Malebná, Medkova, Pod
Vodojemem, Skřivanova, Švabinského, U Kolonie, V Benátkách, Verdiho, Zakouřilova, 7. května.
29. června, 31. srpna, 26. října – den
čištění čtvrtek – pro ulice: Dunovského, Hejplíkova, Chodovecké
nám., Klecandova, Kolmistrova,
Mokrá, Na Sádce, Nad Lomy, Nad
Pahorkem, Obrovského, Saudkova,
Stýblova, U Nové dálnice, U Stojanu, V Opatově, V Lomech, Vápeníkova, Zastrčená, Zimákova.

V uvedených termínech uvolněte
vozovky k čištění. Nevystavujte se možným pokutám za nedodržení přechodného dopravního režimu. Děkujeme.
Odbor dopravy ÚMČ Praha 11

echnická správa komunikací
T
hl. m. Prahy bude i v letošním roce provádět bloková čiš-

tění místních komunikací na
našem území, a to ve třech termínech. Opět budou stanoveny
dočasné změny dopravního
režimu, a tak vozidla, jejichž
majitelé nebudou tyto změny
respektovat, budou odtahována.
Odtahy se proti minulým rokům
nezabývá sama TSK, ale Městská policie Praha (bližší informace se nám do dne odevzdání
tohoto textu nepodařilo zjistit,
dodatečně je uveřejníme na
internetových stránkách MČ).
Čištění v jednotlivých níže
uvedených termínech začíná
v 7 a končí v 16 hodin.

Poznámky :

– Vzhledem k tomu, že se v loňském roce neosvědčilo dodatečné
čištění
parkovišť,
vypuštěných z blokového čištění, jsou tato parkoviště opět
zahrnuta do jednotlivých
bloků, stejně jako ulice Klapálkova.
– V režimu tzv. samosběru, se
samostatnými termíny, jsou
ponechány „hlavní“ komunikace, dále pak část ulice
Tomíčkovy, V Parku, K Milíčovu, Exnárova, Bartůňkova
a Starochodovská (včetně přilehlých parkovacích ploch).
– Ulice Šternovská, Divišovská,
Blažimská, Keblovská, Milínská, další část ul. V Parku
nejsou ve správě ani TSK
hl. m. Prahy, ani Prahy 11.
Vlastnické vztahy a správa
nejsou doposud vyřešeny
u Čenětické ulice.
Martin Janda,
odbor dopravy
ÚMČ Praha 11
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
Termín

Anežky Malé + parkoviště + propojka do Kupeckého
10. 5., 29. 8.
Anny Drabíkové
2. 5., 26. 6., 21. 9.
Arkalycká
10. 5., 29. 8.
Augustinova (úsek Gregorova – Ryšavého)
4. 5., 28. 6., 26. 9.
Augustinova (mimo úsek Gregorova – Ryšavého)
9. 5., 28. 8.
Babákova
18. 5., 6. 9.
Bachova
13. 6., 11. 9.
Bajkonurská
12. 6., 7. 9.
Benkova + parkoviště
10. 5., 29. 8.
Blatenská
18. 5., 6. 9.
Boháčova
17. 5., 5. 9.
Bohúňova
22. 6., 20. 9.
Borošova + parkovací záliv
21. 6., 19. 9.
Brandlova + obě parkoviště
14. 6., 12. 9.
Brechtova + přilehlá parkoviště
17. 5., 5. 9.
Brodského + parkoviště
15. 6., 13. 9.
Cyprichova
12. 6., 7. 9.
Černockého (parkoviště)
16. 5., 4. 9.
Dědinova (úsek Filipova – Ryšavého)
4. 5., 28. 6., 26. 9.
Dědinova (mimo úsek Filipova – Ryšavého)
9. 5., 28. 8.
Donovalská (úsek Benkova – Ke Stáčírně) + parkoviště
15. 6., 13. 9.
Donovalská (úsek Benkova – slepý konec)
10. 5., 29. 8.
Doubravická
22. 6., 20. 9.
Dubnova + parkoviště
17. 5., 5. 9.
Emílie Hyblerové
10. 5., 29. 8.
Filipova
4. 5., 28. 6., 26. 9.
Gregorova + veřejná část parkoviště
4. 5., 28. 6., 26. 9.
Hekrova + parkoviště
17. 5., 5. 9.
Hlavatého (úsek Štichova – K Milíčovu)
21. 6., 19. 9.
Hlavatého (úsek Štichova – slepý konec)
12. 6., 7. 9.
Hněvkovská
18. 5., 6.9.
Hněvkovského + parkoviště při Prašné ul.
14. 6., 12. 9.
Holušická
4. 5., 28. 6., 26. 9.
Horčičkova
11. 5., 30. 8.
Hrabákova
9. 5., 28. 8.
Hráčského
19. 6., 14. 9.
Hrdličkova
18. 5., 6. 9.
Hroncova
19. 6., 14. 9.
Hrudičkova
9. 5., 28. 8.
Hviezdoslavova (úsek Prašná – Výstavní)
2. 5., 26. 6., 21. 9.
Hvožďanská
4. 5., 28. 6., 26. 9.
Chalupkova
14. 6., 12. 9.
Chomutovická
3. 5., 27. 6., 25. 9.
Janouchova
11. 5., 30. 8.
Jarešova
2. 5., 26. 6., 21. 9.
Jarníkova
19. 6., 14. 9.
Jašíkova
16. 5., 4. 9.
Jažlovická
22. 6., 20. 9.
Jeřábkova
16. 5., 4. 9.
K Jezeru
2. 5., 26. 6., 21. 9.
K Milíčovu (úsek Domov důchodců – slepý konec)
21. 6., 19. 9.
Kahovská
10. 5., 29. 8.
Kaplanova (úsek Kloknerova – Česká pojišťovna)
4. 5., 28. 6., 26. 9.
Kaplanova (úsek Kloknerova – Hrdličkova) + parkoviště
18. 5., 6. 9.
Ke Kateřinkám – parkoviště
+ záliv při čp.1403 – 1406
3. 5., 27. 6., 25. 9.
Ke Škole
3. 5., 27. 6., 25. 9.
Klapálkova
4. 5., 28. 6., 26. 9.
Klírova
15. 5., 31. 8.
Klivarova
21. 6., 19. 9.
Kloboukova
18. 5., 6. 9.
Kloknerova
4. 5., 28. 6., 26. 9.
Komárkova
18. 5., 6. 9.
Konstantinova + parkoviště
16. 5., 4. 9.
Kosmická
11. 5., 30. 8.
Krejnická + veřejné parkoviště
4. 5., 28. 6., 26. 9.
Kropáčkova
11. 5., 30. 8.

Ulice (úsek)
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Křejpského + parkoviště u Delvity
+ slepý úsek při 1502 - 1503
16. 5., 4. 9.
Křtinská (oba úseky)
21. 6., 19. 9.
Kulhavého
12. 6., 7. 9.
Kunínova
10. 5., 29. 8.
Kupeckého + parkoviště + propojka do Anežky Malé
10. 5., 29. 8.
Květnového vítězství (úsek Türkova – Markušova)
+ parkoviště
20. 6., 18. 9.
Láskova
19. 6., 14. 9.
Lečkova
16. 5., 4. 9.
Ledvinova + parkoviště
10. 5., 29. 8.
Leopoldova (úsek Brechtova – Ke Stáčírně)
17. 5., 5. 9.
Leopoldova (úsek Ke Stáčírně – Mírového hnutí)
15. 6., 13. 9.
Machkova
20. 6., 18. 9.
Majerského (včetně parkoviště za Leopoldovou ul.)
15. 6., 13. 9.
Malenická
19. 6., 14. 9.
Mandova
2. 5., 26. 6., 21. 9.
Markušova
20. 6., 18. 9.
Matúškova
17. 5., 5. 9.
Mejstříkova
21. 6., 19. 9.
Mendelova
11. 5., 30. 8.
Metodějova + parkoviště
16. 5., 4. 9.
Michnova + parkoviště
13. 6., 11. 9.
Mikulova + parkoviště u bývalé pošty
13. 6., 11. 9.
Mnichovická
12. 6., 7. 9.
Modletická
3. 5., 27. 6., 25. 9.
Nad Opatovem
16. 5., 4. 9.
Nad Úpadem
2. 5., 26. 6., 21. 9.
nám. Kosmonautů
11. 5., 30. 8.
Nechvílova
19. 6., 14. 9.
Nešporova
11. 5., 30. 8.
Novomeského
12. 6., 7. 9.
Ocelíkova
12. 6., 7. 9.
Otická
21. 6., 19. 9.
Petýrkova
9. 5., 28. 8.
Plickova
11. 5., 30. 8.
Podjavorinské + parkoviště
13. 6., 11. 9.
Radimovická + parkoviště
22. 6., 20. 9.
Rašova, včetně slepých ulic
21. 6., 19. 9.
Samohelova
1 5. 6., 13. 9.
Shulhoffova + přilehlá parkoviště
14. 6., 12. 9.
Stachova
2. 5., 26. 6., 21. 9.
Staňkova
2. 5., 26. 6., 21. 9.
Steinerova
12. 6., 7. 9.
Stříbrského
12. 6., 7. 9.
Sulanského
12. 6., 7. 9.
Šalounova
16. 5., 4. 9.
Štichova (úsek Janouchova – Hlavatého) + parkoviště
21. 6., 19. 9.
Štichova (úsek Janouchova – Opatovská) + parkoviště
11. 5., 30. 8.
Šustova + parkoviště
15. 5., 31. 8.
Tatarkova
12. 6., 7. 9.
Tererova
22. 6., 20. 9.
U Chodovského hřbitova
16. 5., 4. 9.
U Pojišťovny
4. 5., 28. 6., 26. 9.
U Přehrady
2. 5., 26. 6., 21. 9.
veřejná část parkoviště od Mírového hnutí k Hekrově ul.
17. 5., 5. 9.
V Hájích
2. 5., 26. 6., 21. 9.
V Jezírkách
16. 5., 4. 9.
V Průčelí + parkoviště
20. 6., 18. 9.
Valentova obě části
(mimo parkovacích ploch při Türkově ul.)
20. 6., 18. 9.
Vejvanovského + parkoviště u bývalé pošty
13. 6., 11. 9.
Vidimova
22. 6., 20. 9.
Vojtíškova
19. 6., 14. 9.
Zdiměřická
22. 6., 20. 9.
Zlešická
19. 6., 14. 9.
Ženíškova
20. 6., 18. 9.
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HŘIŠTĚ na Jižním Městě

eská republika přijala v rámci rozšíČ
ření Evropské unie řadu zákonů, všeobecně platných právních dokumentů

a bezpečnostních norem, z nichž některé se vztahují i k vybavení dětských hřišť.
Všechna nově zřízená dětská hřiště musí
splňovat bezpečnostní požadavky, vyjádřené v českých technických normách
ČSN EN 1177 a ČSN EN 1176 – 1 až 7,
jež ČR přijala v rámci harmonizace právních předpisů s ostatními členskými státy
v EU. Rada MČ Praha 11 schválila dne
26. 4. 2005 optimální počet 65 dětských

hřišť. Uložila odboru životního prostředí
zahájení realizace úprav dětských hřiští,
které spočívaly zejména v úpravě jejich
povrchů, úpravě dopadových zón herních prvků, odstranění betonových
prvků a jejich částí, nákupu a dodávce
herních prvků a mobiliáře tak, aby každé
hřiště jednak splňovalo bezpečnostní
normy a zároveň bylo dostatečně vybaveno funkčními herními prvky, s ohledem na věkovou kategorii dětí.
Petr Havel, OŽP ÚMČ Praha 11
Foto: autor

Přehled realizovaných rekonstrukcí dětských hřišť
v roce 2005 a připravované rekonstrukce v 1. pololetí roku 2006
Termín realizace
květen 2005

lokalita
Starobylá ulice

září 2005

1. Anežky Malé (KFC)
2. Borošova ul.
1. Kloboukova 2230
2. Kloboukova – Babákova
3. Markušova – vnitroblok
1. Donovaská 1660
2. Radimovická
3. Schulhoffova
Tererova ul. (park)

září 2005
září 2005
září 2005
prosinec 2005

prosinec 2005
prosinec 2005
prosinec 2005
prosinec 2005
prosinec 2005
prosinec 2005
prosinec 2005
prosinec 2005
duben až červen 2006
květen až červen 2006
duben až červen 2006
květen až červen 2006
květen až červen 2006

1. Kropáčkova ul.
2. Anežky Malé
3. Hlavatého ul.
4. Šalounova ul.
1. vnitroblok ul. Šalounova
2. vnitroblok ul. Tererova
3. Zdiměřická ul. u č.p. 1430
Mikulova ul. vnitroblok
1. Anežky Malé (KFC)
2. Borošova ul.
Mikulova
21 oplocených DH
DH Mikulova
a Centrální park
Hviezdoslavova - Výstavní
DH
vnitroblok ul. Petýrkova
Chalupkova ul.
vnitroblok ul. Klírova
vnitroblok ul. Augustinova
Jažlovická

Hasiči – dětem Jižního Města
pořádají 3. června 2006
Den otevřených dveří
na hasičské stanici č.4
Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
Květnového vítězství (Na sádce)
Otevřeno: od 14.00 do 17.00 hodin
Uvidíte: Vyprošťovaní a speciální techniku,
výškovou techniku, cisternové automobily,
výstroj a výzbroj hasiče.

Popis smlouvy
Doplnění herní sestavy, včetně pryžových desek
dle ČSN EN na stávající oplocené DH
Doplnění hřiště o nové herní sestavy, drobné herní prvky
včetně podkladu dle ČSN EN a mobiliáře
Doplnění hřiště o nové herní sestavy,
drobné herní prvky včetně podkladu
dle ČSN EN a mobiliáře
Doplnění hřiště o nové herní sestavy,
drobné herní prvky včetně podkladu
dle ČSN EN a mobiliáře
Doplnění hřiště o nové herní sestavy,
drobné herní prvky, úprava povrchů – písek + pryž. dlažba
dle ČSN EN a nový mobiliář
Doplnění stávajících oplocených DH
o nové herní sestavy, drobné herní prvky
včetně podkladu dle ČSN EN
Doplnění stávajících oplocených DH
o nové herní sestavy, drobné herní prvky
včetně podkladu dle ČSN EN
Rekonstrukce stávajícího hřiště, doplnění o nové herní
sestavy a drobné herní prvky, úprava podkladu dle ČSN EN
Oplocení pískovišť
Oplocení pískovišť
Dodávka a montáž 80 ks laviček
Odstranění 15 ks původních devastovaných laviček na DH
a montáž 33 ks nových laviček na DH a do CP
Úprava povrchu (zmenšení) DH Výstavní - Hviezdoslavova
Odstranění 76 ks kovových prolézaček
Kompletní rekonstrukce a oplocení DH
Dodávka a montáž nových herních prvků a oplocení
Kompletní rekonstrukce a oplocení DH
Dodávka a montáž nových herních prvků a oplocení
Dodávka a montáž nových herních prvků a oplocení

Náklady celkem
412 tis. Kč
1 000 tis. Kč
1 500 tis. Kč
1 600 tis. Kč
1 500 tis. Kč
1 550 tis. Kč

850 tis. Kč
1 900 tis. Kč
468 tis. Kč
426 tis. Kč
427 tis. Kč
198 tis. Kč
165 tis. Kč
292 tis. Kč
3 100 tis. Kč
1 768 tis. Kč
2 491 tis. Kč
1 060 tis. Kč
1 371 tis. Kč

Rekreační cvičení – Zdravotní gymnastika pro ženy
úterý od 10 do 11 hod., ve Sport Centru Zelené zdraví, Hrabákova 2001
středa od 19 do 20 hod., TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137
Informace: 272 92 82 73, 603 425 966

Program zdravotně rekreačního cvičení pro seniory

specifické cviky, jejichž účinnost byla klinicky testována a výzkumy prokázaly
zlepšení zdravotního stavu (zmírnění bolestí, lepší krevní oběh, zlepšení rovnováhy těla a koordinace pohybů).Cvičení je nenáročné, není zapotřebí zvláštních
fyzických schopností a dovedností. Každé úterý od 10 do 11 hodin.
Informace: 272 92 82 73, 603 425 966
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TÝDEN SPORTU Jižního Města
SPORT, PROGRAM

POPIS

KDE

KDY

aerobic
basketbal
beach volejbal
BMX
bowling
curling
cvičení pro seniory

klasický aerobic
míčová hra
volejbal na písku
exhibice René Živný
sportovně společenská hra
hra skotských gentelmanů
specifické cvičení
ke zlepšení zdravotního stavu
promítání filmu s drogovou tématikou
posilovna

Zelené zdraví, TJ JM Chodov
Zelené zdraví - basketbalové hřiště
Zelené zdraví
Zelené zdraví
SBCentrum
Curling promo
TJ JM Chodov - hala

úterý, čtvrtek, pátek
pondělí 14–20
pondělí 14–20
pondělí
po–pá 13–18
info na tel.: 608 96 89 89
úterý 10–11

Zelené zdraví
Fit klub Ludvík, Zelené zdraví,
SBCentrum, Sport centrum Johathan
Fit klub Ludvík
TJ JM Chodov - hala
Zelené zdraví - fotbalové hřiště, hřiště Volkovova
Hřiště Volkovova
Hřiště Volkovova
TJ JM Chodov - hala
TJ JM Chodov - hala
Zelené zdraví - les
Zelené zdraví
Zelené zdraví - venku
Zelené zdraví - les
Zelené zdraví - les
Zelené zdraví - les
Zelené zdraví
Zelené zdraví
Zelené zdraví - zahrada
Zelené zdraví - venku
Zelené zdraví

středa 14–18
dle sportoviště
8–22.30
po-pá 12–16
středa 18–20
po–pá
úterý, čtvrtek
pátek od 17
po–čt
pondělí 17–18.30
čtvrtek 14–20
pátek 17–18
středa od 16 do 20 hodin
úterý 14–16
úterý 16–18
úterý 18–20
úterý 18–20
čtvrtek 19–20
středa 14–20
pátek 14–20
čtvrtek 14–20

SQUASH POINT
Zelené zdraví
Zelené zdraví
SBCentrum
SQUASH POINT, SBCentrum
SBCentrum
DDM Praha 4
TJ JM Chodov - sál
Tenis centrum Donovalská, Sport centrum Jonathan
TJ JM Chodov - sál
Hřiště Volkovova

po–pá 7–23
pondělí, středa, pátek
pátek od 18
po–pá dle rozvrhu
po–pá 7–23
po–pá 18–19
úterý, čtvrtek 15–18
středa, čtvrtek 20–21.30
po–pá 8–15 a 10–20
úterý 20–21.30, pátek 18–20.30
středa od 17

SBCentrum
TJ JM Chodov - hala
Zelené zdraví, TJ JM Chodov - sál
TJ JM Chodov - sál

po–pá 7–22
pondělí 18.30–20
úterý 10–11, středa 19–20
pondělí 17.15–19

Zelené zdraví - venku

středa 14–20

film
fitness
fitness konzultace
florbal
fotbal
fotbalová školička
fotbalový zápas
gymnastika
házená
horolezectví
kik box aerobic
mladý sportovec
orientační běh
orientační běh
orientační běh
orientální tanec
orientální tanec
petanque
pětiboj
potápění
ricochet
sebeobrana – box
slavnostní slosování
spinning
squash
squashová školička
stolní tenis
taiči
tenis
uechi ryu
utkání v kopané
veslování
volejbal
zdravotní gymnastika
zdravotní výchova
žonglování

posilování, výživa, hubnutí…
populární sálový sport
netřeba představovat
školička pro nejmenší
mistrovství dětské přípravky
moderní gymnastika
míčová sálová hra
lanové disciplíny v přírodě
aerobic s prvky kik boxu
15 disciplín pro děti od 4 do 10 let
pro děti školního věku
pro týmy rodičů a dětí
pro dospělé
pod vedením Petry Vycherkové
pod vedením Ivany Myšulkové
fyzicky nenáročná oddechová hra
pět disciplín pro vaši fyzičku
vyzkoušejte s profesionálním
potápěčem, promítání
varianta raketové hry squash
pod vedením pana Zmrhala
silová jízda na rotopedu při hudbě
intenzivní raketová hra
pro začátečníky
sport pro rekreační i vrcholové sportovce
čínské umění
raketová hra
bojové umění
„rockeři“ proti MČ Praha 11
a přizvaným hostům
závod na veslařském trenažeru na 500 m
kolektivní míčová hra
pro ženy všech věkových kategorií
specifické cvičení
ke zlepšení zdravotního stavu
míčky, kuželky, diabolo, devil-stick…

Vstup je všude volný. Na vybraných sportovištích je nutná registrace.
Další informace na www.tjjmchodov.cz, www.praha11.cz, www.zelenezdravi.cz a www.podlupou.cz.
SPORT – CENTRUM ZELENÉ ZDRAVÍ
Hrabákova 2001
tel.: 272 928 273
po–pá 14–20

FIT KLUB LUDVÍK
Mírového hnutí 2137
tel.: 272 953 125
po–pá 9–21

SPORT CENTRUM JONATHAN L.S.
K Dubu 2320/9
tel.: 272 937 414
po–pá 8–21

TENIS CENTRUM DONOVALSKÁ
Donovalská 1684
tel.: 603 856 063
po–pá 10–20

TJJM CHODOV
Mírového hnutí 2137, hřiště Volkovova
tel.: 272 928 273
po–pá 14–21

SQUASH POINT
Květnového vítězství 938/79
tel.: 272 940 089
po–pá 7–23

SBCENTRUM
K Horkám 2284/1
tel.: 272 924 492
po–pá 7–23

DDM PRAHA 4
Šalounova 2024
tel.: 272 929 545
út a čt 15–18

Fit klub
Ludvík

CURLING PROMO
Komárkova 12
tel.: 608 96 89 89
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OCENĚNÍ učitelů

ok s rokem se sešel a opět tu byl 28. březen – Den učiteR
lů. Městská část Praha 11 tradičně využívá tohoto dne
k poděkování všem učitelům, kteří dbají o výchovu jihoměst-

ské mládeže. Mateřské, základní i některé střední školy působící na Jižním Městě vybraly ze svých pedagogických
kolektivů učitele, kteří přijali osobní poděkování od představitelů městské části Praha 11.
V salonku hotelu Opatov panovala příjemná atmosféra.
K té přispěli starostka MČ Praha 11 paní Marta Šorfová
a zástupce starostky Ing. Ivan Škoda svými projevy, v nichž
ocenili náročnou práci pedagogů. Každého z vybraných učitelů potěšili květinou a knihou. Učitelům poděkovali též
zástupce starostky Ing. Petr Popov a vedoucí odboru školství
a kultury úřadu městské části paní Vlasta Melionová. Odpoledne zpestřila svým Ocenění pedagogové:
programem část pěveckého sboru ZŠ
Květnového vítězství 1554 pod vedením ■ Mateřské školy: MŠ Blatenská – Jarmila Krotká, MŠ A. Drabíkové – Dagmar Strpaní učitelky Kleprlíkové a také vystou- nádková, MŠ Hrabákova – Jitka Štěpánová, MŠ Hroncova – Jiřina Havlíková, MŠ Janouchova – Milena Vitáková, MŠ Jažlovická – Eva Zábrodská, MŠ Konstantinova – Ludvika
pil moderátor František Med.
Poděkování ovšem patří nejen oceně- Vavrochová, MŠ Křejpského – Dana Dorotíková, MŠ Markušova – Lenka Velecká, MŠ
ným učitelům, ale všem, kteří se o naše Mírového hnutí – Marie Chlupáčková, MŠ Madolinka – Jindřiška Kvasničková, MŠ Staděti starají. Přejme si, aby je vychovávali chova – Jana Balounová, MŠ Sulanského – Markéta Novotná, MŠ Chodov – Hana Pěnučitelé, kteří za vlastní přijali slova Jana kavová, MŠ Vejvanovského – Kristýna Hájková.
Ámose Komenského: „Dobrým učitelem ■ Základní školy: ZŠ Campanus – Petr Martinů, ZŠ Donovalská – Miluše Plechatá,
je ten, jenž nazýván učitelem pracuje jako ZŠ Chodov – Petra Stejskalová, ZŠ Ke Kateřinkám – Lenka Drvotová, ZŠ K Milíčovu –
učitel, nikoli jako učitelská maska. Ptá se, Martina Jeřichová, ZŠ Květnového vítězství 1554 – Táňa Trčková, ZŠ Mendelova – Ilona
jak učiti, aby bez bití, bez křiků, bez nási- Košvancová, ZŠ Mikulova – Hana Grafnetrová, ZŠ Pošepného nám. – Milena Urbanolí, bez ošklivosti lahodně a příjemně vté- vá, ZŠ Klíček – Miroslava Oubramová, Sobodná speciální škola J. A. Komenského – Eva
kaly praménky učení, jako rozumný Hlináková, Speciální škola Kupeckého – Jaroslava Cinkajzlová.
sochař se snaží obrázky boží co nejprav- ■ Základní umělecká škola: ZUŠ Jižní Město – Kamil Doležal.
děpodobněji vysekati a omalovati.“
Ivana Guthová, ■ Střední školy: Gymnasium JM – Růžena Čadová, Podnikatelská akademie K Milíodbor školství a kultury ÚMČ čovu – Jaroslav Matušínský, Soukromá SŠ reklamní tvorby MICHAEL – Pavel Bokr, SOŠ
Foto: Ronald Hilmar Stříbrského – David Tefr, SOŠ a SOU Schulhoffova – Ludmila Matušínská.

SPORTOVNÍ TŘÍDA
ZŠ Nad Přehradou

ákladní škola Nad Přehradou ve spolupráci s SK
Z
Horní Měcholupy a Taneční školou Studia Pop
Balet otevírá již čtvrtým rokem pro školní rok

2006/2007 třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro chlapce i dívky 6. ročníku. Sportovní třída
bude zaměřena na rozvoj fotbalových dovedností,
péči o talentované hráče (chlapci), na moderní, současný a muzikálový tanec (dívky).
Všem nabízíme: 3 hodiny tělesné výchovy v rámci
výuky, 2 hodiny výuky pod vedením fotbalového trenéra nebo tanečního pedagoga, možnost návštěvy
zájmových kroužků, nadstandardní vybavení sportovního areálu. V rámci fotbalu pro chlapce nabízíme: reprezentaci školy na turnajích, účast na
mezinárodních turnajích, přípravu na kvalitních hracích plochách, trenérské zázemí jednoho z předních
pražských klubů, přípravu pro soutěže řízené ČMFS
(divize). A v rámci tance pro dívky nabízíme: účast
na soutěžích a společenských akcích, letní taneční
školu, mezinárodní taneční stáž, divadelní představení všech dětí.
Podrobné informace vám rádi podáme na adrese
Základní škola, Nad Přehradou 469, 109 00 Praha
10-Horní Měcholupy, na telefonu 274 866 881 nebo
je naleznete na www.zsnpr.cz. Přihlášky lze vyzvednout v kanceláři školy nejpozději do 5. května 2006.
Termín talentových zkoušek –11. května 2006 od
9.00 hodin v budově školy. Těšíme se na vás.
ZŠ Nad Přehradou

ZŠ CAMPANUS téměř divadelní

Základní škole Campanus má využívání prvků dramatické
V
výchovy ve vyučovacích hodinách už dlouholetou tradici.
Děti rády hrají divadlo a učitelé dovedou tuto zajímavou a pří-

nosnou formu vyučování využít k tomu, aby se žáci naučili spolupracovat, být zodpovědní za práci celého kolektivu, přemýšlet
o lidských vlastnostech a lidském chování, vystupovat před
lidmi, nestydět se za své emoce. Dramatická výchova přináší
dětem to, co bohužel mnohým z nich dnes chybí: prožitky,
zážitky, radost z aktivní, tvořivé činnosti. To vše zde nacházejí.
Dítě nesedí pasivně u televize či počítače, ale samo tvoří, usiluje o vyjádření určitých situací, hledá cestu k sobě i ostatním
lidem. Tato forma práce je přínosná i pro učitele, i vyučující se
může mnoho dozvědět o svých žácích, a také o sobě. Rodiče se
mohou přijít na vystoupení svých dětí podívat, a to je vždy velký
zážitek pro obě strany. Děti se snaží být před publikem co nejlepší, mnozí rodiče uvidí své dítě ve zcela jiném světle, někdy
je překvapí tím, jaký talent se v něm skrývá. Všechna vystoupení pečlivě natáčíme, abychom vytvořili dětem to, čemu se dnes
módně říká portfolio, soubor jejich prací, ve kterém mohou sledovat své pokroky, hodnotit se, a po letech třeba jen pobavit
sebe a své blízké.
Letošní školní rok byl na vystoupení obzvlášť bohatý, ale to
nejočekávanější se uskuteční 23. 5. 2006 od 19 hodin ve společenské místnosti ZŠ Campanus. Výsledky své celoroční práce
předvedou žáci, kteří navštěvují volitelný předmět dramatická
výchova, a uvítají každého, kdo má rád divadlo a dokáže ocenit tu spoustu práce, jež se za jeho přípravou skrývá. Bližší
informace o vystoupeních, ale i o škole mohou případní zájemci najít na www.campanus.cz.
I. Kejzlarová, ZŠ Campanus
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S MILANEM PEŠÁKEM

o zrakově postižených, a nejen o nich
ilan Pešák je prezidentem Sjednocené organizaM
ce nevidomých a slabozrakých, práci s nevidomými a slabozrakými se léta věnuje, a nejen proto, že

tisk v Braillově bodovém písmu až po distribuci na
audiokazetách nebo v digitální podobě po internetu.
V současné době však už přecházíme od klasických
audiokazet k formátu MP3. Čtenář si časopis v této
formě buď stáhne z internetu (což nám významně
šetří náklady), nebo mu jej pošleme na CD.

sám mezi ně patří. Působí rovněž v zastupitelstvu naší
městské části, je hrdým tatínkem, manželem a fandou
rychlých aut.

Práci s nevidomými a slabozrakými se věnujete už
čtrnáct let, že?
Ano, stojím v čele Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Je to občanské
sdružení, které v této zemi vybudovalo většinu služeb, jež jsou zrakově postiženým lidem v produktivním a seniorském věku k dispozici. Neprovozujeme školy,
ranou péči ani ústavy; avšak ze služeb, které nevidomým a slabozrakým pomáhají k samostatnému životu, provozujeme velkou většinu. Pro některé jsme si museli zřídit specializované
obecně prospěšné společnosti.
■

Můžete nám přiblížit, o jaké služby se jedná?
Když někdo v dospělosti přijde o zrak, je nutné, aby se naučil
skoro všechno dělat jinak, než jak byl zvyklý, když viděl. Musí
se naučit číst, psát, orientovat se v bytě, domě i na ulici, připravit si jídlo, uklízet a spoustu dalších pro vidícího člověka jednoduchých činností. Sám se to ovšem nenaučí, nebo jen za
cenu nepříjemných omylů, nebezpečných situací apod., jak
tomu bylo dříve, před rokem 1989. Proto jsme hned po vzniku
naší organizace v prosinci 1989 začali budovat střediska
s instruktory, kteří nevidomé lidi vykonávat takové činnosti
naučí. Ta střediska nesou jméno „Tyfloservis“, jsou obecně prospěšnou společností a dnes působí ve všech krajích České
republiky.
Když se zrakově postižený člověk naučí základním věcem,
potřebuje se dostat k informacím, aby se mohl dále vzdělávat
a rozvíjet. Bez zraku je to samozřejmě složité. Abyste se mohla
seznámit s nějakým textem, musíte mít buď člověka, který vám
jej přečte, nebo použít nějakou pomůcku, která vám umožní
přečíst si onen text sama. Takové pomůcky sestávají z počítače, speciálních programů, které vám říkají, co se děje na obrazovce, ze skenerů a dalších zařízení. Počítač sice ovládáme bez
monitoru a bez myši, ale závidět nám nikdo nemusí, není to
vůbec jednoduché. Nevidomí nebo slabozrací lidé se tomu
mohou naučit v našich TyfloCentrech. Protože pro zrakově
handicapovaného člověka je značně obtížné přečíst si něco
z internetu, snažíme se na tvůrce webů působit, aby dodržovali zásady přístupnosti pro lidi s tímto postižením. Neznamená
to, že by weby měly snad mluvit nebo že by měly být bez grafiky; stačí nám pouze, aby u jednotlivých obrázků či odkazů
byly srozumitelné popisky, nikoli jen „obrázek 841“.
■

Dozvěděla jsem se, že jste stál také u zrodu digitální knihovny
a časopisů pro nevidomé...
Ano, digitální knihovnu jsme vytvořili. Máme v ní už více než
šest tisíc titulů. Proti běžně tištěným knihám je to sice pouhý
zlomek, ale přesto je to dnes knihovna pro nevidomé s největším počtem titulů v naší republice. V knihovně braillských knih
je to jen pár set knih, ve zvukové knihovně je jich na tři tisíce.
Co se týká časopisů, rozšířili jsme jejich počet a hlavně
formy, v nichž je vydáváme – od zvětšeného černotisku přes
■

Gymnasium Jižní Město přijme
od školního roku 2006/07

Provozujete ve vaší organizaci také poradenskou
činnost?
Jistě, poradenství je nedílnou součástí většiny našich
služeb. Používáním kompenzačních pomůcek a bezbariérovými úpravami prostředí počínaje a sociálně
právním poradenstvím konče. Vše, o čem jsem se
zmiňoval, koneckonců funguje po celé České republice, jednak
zásluhou dobrovolníků nebo jen symbolicky honorovaných
spolupracovníků, jednak díky práci profesionálů, kteří se této
činnosti věnují naplno. Například v Jižním Městě žije jeden
z nejlepších legislativců v sociální oblasti, rovněž nevidomý.
A bydlí zde i vedoucí naší sociálně právní poradny, nevidomá
právnička a také výborná sportovkyně.
Všichni naši poradci museli projít poměrně náročným právním kurzem a každé dva roky skládají atestační zkoušky, aby
prokázali, že jsou ve své praxi schopni držet krok s vývojem
legislativy. Velká většina z nich jsou nevidomí nebo jinak těžce
zrakově postižení lidé, čímž, jak se říká, zabíjíme dvě mouchy
jednou ranou. Jednak tito lidé nejlépe znají problémy zrakově
handicapovaných osob a sami si prošli tím, co od nich požadují jejich klienti, jednak je účelně zaměstnáváme, dáváme jim
možnost, aby byli prospěšní jiným. Nezaměstnanost zrakově
postižených je totiž opravdu vysoká. Podle průzkumu firmy
GfK, který byl proveden před třemi lety, dosahuje nezaměstnanost zrakově postižených lidí zhruba sedmdesáti procent. Je to
až neuvěřitelné číslo a veliký problém.
■

A jak se chodí nevidomému člověku po Jižním Městě a vůbec po
Praze?
Myslím, že tak moc si zas naříkat nemůžeme. Tak hustou síť
ozvučených semaforů, jako máme v České republice, nikde na
světě nenajdete. Dočkali jsme se mnoha bezbariérových úprav.
Byly vybudovány nejen bezbariérové sjezdy pro vozíčkáře či
maminky s kočárky, ale také naváděcí linie pro nevidomé, a to
i u nás na Jižním Městě. Máme tu ovšem i problémy, je zde
spousta volných ploch, a na nich se nevidomý nemá „čeho chytit“. Lépe se jde po běžné ulici. Ale já tu žiji rád a za těch patnáct let, co zde bydlím, už jsem jihoměstský patriot.
■

Prozradíte nám také něco ze svého soukromí?
Proč ne. Jsem chválabohu šťastně ženatý, mám dvě děti, dceru
a syna. Těší mě, že jsme pro něj našli skautskou družinu Krhútů. Jsem velký fanda motoristického sportu, zvláště formulových závodů na okruzích a oválech, a troufám si říci, že jim
i dost rozumím. Každý den si čtu přes internet zprávy z placeného amerického serveru, takže vím, co se ve světě rychlých
aut děje. Navíc se do mého koníčku zamilovala dcera, takže
tam, kde je potřeba očí, například při sledování závodů v televizi, ochotně mi pomáhá. Už pár let se věnuji zdejší komunální politice. Na nic dalšího mi pro množství práce čas nezbývá.
■

učitele anglického a francouzského jazyka možno i na částečný úvazek
Strukturované životopisy prosím zasílejte na e-mail ředitele: miroslav.hrebecky@gjm.cz
nebo poštou: Mirek Hřebecký, Gymnasium Jižní Město, Tererova 17, 149 00 Praha 4

Rozhovor vedla Jana Jelínková, foto: autorka

Oznámení pro občany
o zahájení vysílání TV Metropol
V měsíci dubnu zahájila televizní vysílání
regionální stanice TV Metropol pro majitele analogových satelitních přijímačů.
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VOLBY

INFORMACE OBČANŮM
městské části Praha 11

olby do Poslanecké sněmovny ParV
lamentu České republiky se konají
ve dvou dnech, v pátek 2. června 2006

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. června 2006 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.

Volič

Volit mohou pouze voliči, tj. státní občané České republiky, kteří alespoň druhý
den voleb dosáhli věku nejméně 18 let.
Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu
voličů podle místa trvalého pobytu.
Připomínáme, že volič ve volební
místnosti musí prokázat svou totožnost
a státní občanství ČR. V této souvislosti doporučujeme zkontrolovat dobu
platnosti svého občanského průkazu
a případně, vzhledem ke lhůtám, požádat na odd. evidence obyvatel a osobních dokladů našeho úřadu o vydání
nového občanského průkazu.
Volič, který se ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat náš úřad
(p. Henychová, tel.: 267 902 391) nebo
ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu svého volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Volební okrsky

Městská část Praha 11 je rozdělena na
61 stálých volebních okrsků. O době
a místě konání voleb jste informováni
Oznámením starostky naší městské
části. Hlasování probíhá ve stálých
volebních okrscích, čísla jednotlivých
okrsků, adresy volebních místností
a vymezení jednotlivých volebních okr-

sků je uvedeno v příloze Oznámení.
Adresy volebních místností jsou totožné
s adresami volebních místností v minulých volbách.

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může volit na voličský průkaz.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve
dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném
při zastupitelském nebo konzulárním
úřadě České republiky v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu lze:
a.) písemnou žádostí s ověřeným
podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do 26. května 2006, na
adresu ÚMČ Praha 11, odbor
vnitřních věcí, Ocelíkova 672/1,
149 41 Praha 415
b.) osobně, do okamžiku uzavření
stálého seznamu do 31. 5. 2006
do 16.00 hodin v budově úřadu
v ulici Vidimova 1324, odbor
vnitřních věcí, kancelář č. 221,
Předávání voličských průkazů začíná
na výše uvedené adrese nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 18. 5. 2006 a končí
31. 5. 2006 v 16.00 hodin.
Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí
pověří jinou osobu, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu.
Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na
adresu uvedenou v žádosti.
Bližší informace získáte na tel. čísle:
267 902 391, p. Henychová

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
tarostka městské části Praha 11
S
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční dne 2. června 2006 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a dne 3. června 2006 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
2. Místa konání voleb: viz okrsky

3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3
dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Praze, dne 18. dubna 2006
Marta Šorfová, starostka MČ Praha 11
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Hlasovací lístky

Pro každou politickou stranu, politické
hnutí a koalici, které byly zaregistrovány ve volebním kraji „Hlavní město
Praha“ jsou tištěny samostatné hlasovací lístky. Kompletní sady hlasovacích
lístků společně s informací o způsobu
hlasování a informační kartičkou s konkrétní adresou volební místnosti a číslem svého volebního okrsku obdržíte
nejpozději tři dny před konáním voleb.
Z důvodu předcházení problémům
při doručování hlasovacích lístků se na
Vás obracíme se žádostí o řádné označení Vašich poštovních schránek.

Seznam politických stran,
politických hnutí a koalic,
jejichž kandidátní listiny byly
registrovány za volební kraj
Hlavní město Praha
s vylosovanými čísly
pro označení hlasovacích lístků
1. Strana zdravého rozumu
3. Balbínova poetická strana
5. Právo a Spravedlnost – ANO tradiční
rodině, NE korupci a kriminalitě
6. NEZÁVISLÍ
7. Česká pravice
8. Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
9. Občanská demokratická strana
10. Česká strana sociálně demokratická
11. SNK Evropští demokraté
12. Unie svobody – Demokratická unie
14. Pravý Blok – strana za
ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ
daně, MINIMALIZACI byrokracie,
SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA
a PŘÍMOU demokracii
WWW.CIBULKA.NET
15. 4 VIZE – 1.Daňový systém na jednom
listu formátu A4. 2.Regulace inovace+Vysoká kvalita=Kratší pracovní
týden. 3.Rodinný dům pro každého
snadněji. 4.Reklama, která informuje,
ano, reklama, která ovlivňuje, ne.www.4vize.cz.
16. Česká strana národně socialistická
18. Strana zelených
19. Humanistická strana
20. Komunistická strana Čech a Moravy
21. Koalice pro Českou republiku
22. Národní strana
24. Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
25. Nezávislí demokraté
(předseda V. Železný)
26. STRANA ROVNOST ŠANCÍ
Poznámka: Celkem kandiduje do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
26 politických stran, politických hnutí
a koalic. Vylosována čísla, která chybí
v číselné řadě patří volebním stranám,
které v Hlavním městě Praha nepodaly
kandidátní listiny.
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V OKRSKU Č. 947 JE MÍSTNOST V: SŠ MANAGEMENTU
A SLUŽEB, s. r. o.‚ SCHULHOFFOVA 844
Brechtova
Hekrova

824; 825; 826; 827; 846; 847; 848; 849; 850;
811; 812; 813; 814; 815; 816; 817; 818; 819;
820; 821; 822; 823; 851; 852; 853;
924

K Horkám

V OKRSKU Č. 948 JE MÍSTNOST V: SŠ MANAGEMENTU
A SLUŽEB, s. r. o.‚ SCHULHOFFOVA 844
Brechtova
Dubnova
Hekrova
Matúškova
Mírového hnutí

780; 781; 828; 829; 830
celá ulice
805; 806; 808; 809; 810
782; 783; 784; 785; 786; 787; 795; 796; 831
868; 869

V OKRSKU Č. 949 JE MÍSTNOST V: SŠ MANAGEMENTU
A SLUŽEB, s. r. o.‚ SCHULHOFFOVA 844
Brechtova
Květnového vítězství
Matúškova
Schulhoffova

777; 778; 779
772; 773; 774; 775;776
802; 803
788; 789; 790; 791; 792; 793; 794

V OKRSKU Č. 950 JE MÍSTNOST V: SŠ MANAGEMENTU
A SLUŽEB, s. r. o.‚ SCHULHOFFOVA 844
Boháčova
celá ulice
Demoliční
celá ulice
Květnového vítězství 2; 20; 35; 40; 115; 116; 117; 160; 166; 491;
492; 493; 494; 495; 496; 875; 938
Matúškova
797; 798; 799; 800; 801; 804
Mírového hnutí
33
Schulhoffova
844; 856; 857; 858; 859
Starobylá
1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012
U Rybářství
celá ulice
V OKRSKU Č. 951 JE MÍSTNOST V:
ZŠ MENDELOVA 550
501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509;
510; 511; 512; 513; 514; 515; 516
Kazimírova
celá ulice
Kryštofova
celá ulice
Květnového vítězství 945
Mirošovská
celá ulice
Nad Úpadem
273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282;
283; 284; 294; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302;
303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312;
313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 402;
403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412;
413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422;
423; 424; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440
Pacajevova
celá ulice
Prašná
celá ulice
Stachova
425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432
Staňkova
441; 442; 443; 444
Starobylá
3; 4; 6; 45; 222; 236; 242; 245; 246; 497; 498;
873; 881; 910
U Přehrady
celá ulice
U Transf. stanice
celá ulice
Výstavní
75; 96; 99; 136; 142; 169; 170; 178; 211; 230;
943
Wagnerova
celá ulice
Za Rybářstvím
celá ulice

Jarešova
K Jezeru
Mandova
Nad Úpadem
Plickova
Stachova
Staňkova

V Hájích

celá ulice
celá ulice
celá ulice
198; 199; 233; 234; 217; 244; 887; 888; 889; 890;
894; 896; 901; 903; 906; 947
551; 552; 553; 880;
51; 103; 135; 164; 167; 174; 184; 187; 213;
214; 237; 285; 286; 287; 288; 518
194; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255;
256; 257; 258; 259; 268; 269; 270; 271; 272;
872; 882; 883; 884; 886; 895; 898; 907; 911;
915; 918; 919; 922; 932; 933; 936; 939; 948;
celá ulice

19

V OKRSKU Č. 953 JE MÍSTNOST V:
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, KUPECKÉHO 576
Anežky Malé
Arkalycká
Emilie Hyblerové
Hviezdoslavova
Kosmická
Kupeckého
Opatovská

celá ulice
celá ulice
527; 528; 529
519; 520
748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756;
celá ulice
870; 871; 874

V OKRSKU Č. 954 JE MÍSTNOST V:
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, KUPECKÉHO 576
Anny Drabíkové
Emilie Hyblerové
Hviezdoslavova
Kosmická

celá ulice
521; 522; 523; 524; 525; 526; 530; 531; 532;
533;
666
537; 746; 747

V OKRSKU Č. 955 JE MÍSTNOST V:
ZŠ MENDELOVA 550
Horčičkova
Kosmická
Mendelova

celá ulice
739; 740; 741; 742; 743; 744; 745
538; 539; 540; 541; 542; 543; 550
V OKRSKU Č. 956 JE MÍSTNOST V:
ZŠ MENDELOVA 550

Kropáčkova
Mendelova
Plickova

celá ulice
554; 555; 556; 665; 737; 738; 879;
564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572
V OKRSKU Č. 957 JE MÍSTNOST V:
ZŠ MENDELOVA 550

Janouchova
Nešporova
Štichova

Hviezdoslavova

V OKRSKU Č. 952 JE MÍSTNOST V:
ZŠ MENDELOVA 550

www.praha11.cz

Výstavní

671
573; 574; 575
577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585;
586; 587; 588; 647; 648; 649; 650; 651; 652;
653; 654; 668
845; č.e.2
V OKRSKU Č. 958 JE MÍSTNOST V:
ZŠ K MILÍČOVU 674

Borošova
Exnárova
Ke Cvičišti
K Milíčovu
Klivarova
Otická
Rašova
Štichova

634; 635; 636
celá ulice
celá ulice
100; 854
celá ulice
celá ulice
celá ulice
637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646
V OKRSKU Č. 959 JE MÍSTNOST V:
ZŠ K MILÍČOVU 674

Borošova
Janouchova
K Milíčovu
Mejstříkova
Štichova

629; 630; 631
655; 656; 670
734
624; 625; 626; 627; 628
589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596; 597;
598; 599; 600
V OKRSKU Č. 960 JE MÍSTNOST V:
ZŠ K MILÍČOVU 674

Hlavatého
Janouchova
Kulhavého

621; 622; 623; 662; 663; 664
657; 658; 659; 660; 661
669
V OKRSKU Č. 961 JE MÍSTNOST V:
ZŠ K MILÍČOVU 674

Hlavatého
K Milíčovu
Křtinská
Mejstříkova
Ocelíkova
Steinerova
Stříbrského

618; 619; 620
674
celá ulice
609; 610; 611; 612; 613; 614;
672
601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 667
675; 676; 677; 678
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V OKRSKU Č. 962 JE MÍSTNOST V:
ZŠ K MILÍČOVU 674
Mnichovická
Novomeského
Ocelíkova
Stříbrského

celá ulice
690; 691; 692; 693
712; 713; 714
679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687;
688; 689

V OKRSKU Č. 963 JE MÍSTNOST V:
ZŠ K MILÍČOVU 674
Cyprichova
Sulanského
Tatarkova

celá ulice
694; 695; 696; 697; 698; 699; 700;
721; 722; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732;
733
V OKRSKU Č. 964 JE MÍSTNOST V:
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, KUPECKÉHO 576

Bajkonurská
Steinerova
Tatarkova

736
735
723; 724; 725
V OKRSKU Č. 965 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400

Doubravická
Jažlovická
Novomeského

1310; 1311
1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318;
1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1499; 1764;
1765; 1766; 1767; 1768; 1769
2139

V OKRSKU Č. 966 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400
Bohúňova
Doubravická

1342
1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307;
1308; 1309
1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332;
1333; 1334; 1335; 2119
1324; 1325

Jažlovická
Vidimova

V OKRSKU Č. 967 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400
Bohúňova

1336; 1337; 1338; 1339; 1340; 1343; 1344;
1345; 1346; 1553
1341; 1347; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352;
1353; 1354; 1355; 1356

Tererova

V OKRSKU Č. 972 JE MÍSTNOST V:
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501
Nad Opatovem
Šalounova
U Chodov. hřbitova
Zdiměřická

1552
1388; 1389; 1390
1550; 1753; 1754
1357; 1358; 1399; 1551; 2135
V OKRSKU Č. 969 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400

Ke Kateřinkám
Ke Škole
Modletická

1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1400; 1403;
1404; 1405; 1406
1397; 1398
1391; 1401; 1402

V OKRSKU Č. 970 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400
Ke Kateřinkám
Radimovická
Zdiměřická

1407; 1408; 1409; 1410; 1411
celá ulice
1412

Křejpského

celá ulice
1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1430; 1431;
1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1437; 1438;
1439; 1440; 1441; 1442; 1445; 1446; 1447;
1448; 1449; 1450

1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509; 1510;
1511; 1752;
1515; 1516; 1517; 1518; 1519; 1520; 1521;
1522

Lečkova

V OKRSKU Č. 974 JE MÍSTNOST V:
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501
Jašíkova
Křejpského

1532; 1533; 1534
1501; 1502; 1503; 1512; 1513; 1514; 1523;
1524; 1525; 1526; 1527; 1528; 1529; 1530;
1531; 2276

V OKRSKU Č. 975 JE MÍSTNOST V:
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501
Jašíkova
Jeřábkova
Opatovská
V Jezírkách

1535; 1536; 1537; 1656
1456
1763
celá ulice

V OKRSKU Č. 976 JE MÍSTNOST V:
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501
Jeřábkova
Konstantinova
Metodějova

1457; 1458; 1459; 1460; 1461; 1462
1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1475; 1476;
1477; 1478; 1479; 1480; 1500
celá ulice

V OKRSKU Č. 977 JE MÍSTNOST V:
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501
Černockého
Konstantinova
Michnova

celá ulice
1481; 1482; 1483; 1484; 1488; 1489; 1490;
1491; 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497;
1498;
1624; 1625

V OKRSKU Č. 978 JE MÍSTNOST V:
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, KUPECKÉHO 576
Michnova
Podjavorinské

1602; 1620; 1622; 1623; 1626
1600; 1601; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607;
1608; 1609

V OKRSKU Č. 979 JE MÍSTNOST V:
ZŠ MIKULOVA 1594
Bachova
Michnova
Podjavorinské
Vejvanovského

1566
1621
1595; 1596; 1597; 1598;
celá ulice

V OKRSKU Č. 980 JE MÍSTNOST V:
ZŠ MIKULOVA 1594
Bachova
Hviezdoslavova
Mikulova

V OKRSKU Č. 971 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400
Chomutovická
Zdiměřická

celá ulice
celá ulice
celá ulice
1451; 1452; 1453; 1454; 1455

V OKRSKU Č. 973 JE MÍSTNOST V:
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501

V OKRSKU Č. 968 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400
Bohúňova
Modletická
Opatovská
Tererova

Klíč 5/2006

1567; 1568; 1755
2250
1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577;
1578; 1579; 1580; 1581 1582; 2118; 2209;
2210

V OKRSKU Č. 981 JE MÍSTNOST V:
ZŠ MIKULOVA 1594
Bachova
Mikulova
V Průčelí

1569; 1570; 1584; 1585; 1586; 1587; 1588;
1589; 1590; 1591; 1592; 1593
1583; 1594
1653; 1655
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V OKRSKU Č. 982 JE MÍSTNOST V:
ZŠ MIKULOVA 1594
Květnového vítězství 1864; 1865; 1866; 1867; 2126
Machkova
1646; 2127; 2128; 2129
V Průčelí
1648; 1649; 1650; 1651; 1652; 1654
Ženíškova
1647; 2121; 2122; 2123; 2124; 2125; 2130
V OKRSKU Č. 983 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554
Květnového vítězství 1627; 1628; 1629
Machkova
1642; 1643; 1644; 1645
Markušova
celá ulice
V OKRSKU Č. 984 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554
Brandlova

1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563;
1564; 1565; 1599; 1639; 1640; 1641; 2236
Chalupkova
1364; 1365; 1366; 1367
Květnového vítězství 1554
V OKRSKU Č. 985 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554
Brandlova
Hněvkovského

Chalupkova
1368; 1369; 1370; 1371
Hněvkovského
1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1379
Květnového vítězství 1361; 1362; 1363
V OKRSKU Č. 987 JE MÍSTNOST V:
ZŠ CHODOV, KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 57

Mokrá
Stýblova
Valentova
Vápeníkova

177; 301; 340; 358; 551; 552; 688; 940
celá ulice
663; 840; 1167; 2289
celá ulice
53; 57; 58; 59; 60; 123; 401; 763; 859; 886;
982; 1076; 1119; 1739; 1740; 1741; 1742;
1743; 2023
334; 365; 387; 407; 456; 535; 550; 677; 1129;
1130; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1287;
1288; 1289; 1291
celá ulice
1726; 1727; 1728; 1729; 1730; 1731; 1732;
1733; 1734; 1735; 1736; 1737; 1738
158; 200; 201; 675; 1139

V OKRSKU Č. 988 JE MÍSTNOST V:
ZŠ DONOVALSKÁ 1684
Benkova
Brodského
Donovalská
Ke Stáčírně
Kolmistrova
Mokrá
Vápeníkova
Zimákova

850; 1105; 2324
1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669;
1670; 1676; 1677; 1678; 1679
1662; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 2222
2292
celá ulice
952
186; 964; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136;
1137; 1138
celá ulice

V OKRSKU Č. 989 JE MÍSTNOST V:
ZŠ CHODOV, KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 57
Brechtova
Dobrovolského
Donovalská

473; 475; 476; 503; 508; 594; 786; 1080
celá ulice
393; 420; 432; 433; 467; 468; 471; 528; 632;
652; 678; 721; 750; 754; 759; 761; 796; 808;
876; 1070; 1150; 1152; 1183; 1184; 2313
Hejplíkova
celá ulice
K Horkám
2284
Ke Skále
celá ulice
Ke Stáčírně
č.e.7; 150; 421; 444; 504; 512; 523; 591; 602;
607; 687; 795; 954; 1082; 1111; 1143; 2268;
2270; 2272
Květnového vítězství 133; 134; 135; 138; 139; 140; 164; 332; 345;
346; 361; 451; 499; 506; 520; 533; 547; 615;
616; 620; 730; 1099
Leopoldova
87; 417; 443; 640; 667; 819; 888; 902; 946;
984; 1107; 1114; 1164; 1186; 2138
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celá ulice
2137
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
629; 635

V OKRSKU Č. 990 JE MÍSTNOST V:
ZŠ DONOVALSKÁ 1684
Donovalská
Leopoldova
Samohelova

1658; 1659; 1660; 1661
1680; 1681; 1682; 1683; 2040; 2041; 2042;
2043; 2044; 2045; 2046;
2050; 2051; 2052

V OKRSKU Č. 991 JE MÍSTNOST V:
ZŠ CHODOV, KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 57
7. května

1380; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385; 1386
1372; 1373; 1387

V OKRSKU Č. 986 JE MÍSTNOST V:
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554

Benkova
Dunovského
Ke Stáčírně
Klecandova
Květnového vítězství

Majerského
Mírového hnutí
Nedbalova
Pištěkova
Rujanská
Šperlova
Švecova
V Opatově
Volkovova
Vycpálkova
Ženíškova

www.praha11.cz

Bartůňkova
Lažanského
Malebná
Na Sádce
Nad Lomy
Pod Vodojemem
Saudkova
Starochodovská

Švabinského

U Kolonie
V Lomech
Valentova

63; 71; 81; 82; 143; 151; 168; 181; 229; 292;
293; 294; 295; 296; 297; 298; 322; 348; 366;
385; 445; 484; 485; 486; 522; 548; 605; 723;
767; 801; 802; 804; 805; 806; 813; 865; 934;
935; 936; 937; 938; 939; 949; 959; 991; 1068;
1109; 1168
celá ulice
celá ulice
1040; 1041; 1042; 1043; 1044; 1045; 1046;
1047; 1048; 1049; 1056; 1057; 1058; 1059;
1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1065; 1066
155; 157; 189; 193; 343; 601; 837; 1277; 1296;
1745; 1746; 1747; 1748; 1749
celá ulice
celá ulice
celá ulice
5; 28; 35; 75; 78; 79; 142; 149; 156; 159; 160;
161; 165; 166; 170; 171; 172; 173; 174; 175;
180; 194; 195; 196; 197; 198; 205; 245; 246;
254; 483; 500; 507; 509; 519; 521; 529; 530;
546; 579; 604; 674; 732; 755; 845; 866; 891;
950; 985; 988; 1087; 1110; 1116; 1128; 1142;
2286
114; 265; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286;
287; 288; 289; 290; 291; 321; 329; 333; 336;
351; 352; 374; 391; 405; 411; 431; 439; 440;
448; 453; 454; 477; 481; 488; 498; 517; 816;
922; 923; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930;
931; 932; 933; 1000
798; 814; 848; 870; 907
celá ulice
1744

V OKRSKU Č. 992 JE MÍSTNOST V:
ZŠ CHODOV, KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 57
7. května
K Dubu
K Remízku
Ke sv. Izidoru
Malebná

Medkova
Na Sádce
Skřivanova
Starochodovská
Švabinského
U Kolonie
V Benátkách
Verdiho
Zakouřilova

80; 144; 145; 211; 212; 213; 214; 242; 264;
267; 268; 270; 273; 310; 1146
celá ulice
celá ulice
celá ulice
869; 875; 878; 879; 880; 889; 890; 894; 895;
897; 900; 904; 908; 912; 914; 942; 947; 960;
983; 994; 1085; 1086; 1089; 1127; 1140; 1166;
1172; 2322
celá ulice
659; 780; 787
celá ulice
15; 16; 41; 52; 65; 66; 73; 335; 684; 714; 1359;
1360; 1750
217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225;
231; 232; 233; 240; 241; 243; 244; 248; 252;
259; 269
274
celá ulice
celá ulice
celá ulice
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VOLEBNÍ OKRSKY

V OKRSKU Č. 993 JE MÍSTNOST V:
ZŠ DONOVALSKÁ 1684
Benkova

304; 518; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701;
1702
1725
celá ulice
86; 1707; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713;
1714; 1715; 1716; 1717

Donovalská
Kahovská
Ledvinova

V OKRSKU Č. 1000 JE MÍSTNOST V:
ZŠ CAMPANUS, JÍROVCOVO NÁM. 1782
Hráského
Jarníkova
Klírova
Roztylská
Šustova
V Parku

Brodského
Donovalská
Kunínova
Ledvinova

1685; 1686; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691;
1692; 1693; 1694; 1695
1671; 1672; 1673; 1674; 1675;
1684; 1862; 1863
celá ulice
1718

V OKRSKU Č. 995 JE MÍSTNOST V:
TOP HOTEL PRAHA, BLAŽIMSKÁ 1781
Archivní
Blažimská
Chodovecké nám.
Čenětická
Daimlerova
Divišovská
Klapálkova
Klíčova
Lešanská
Nad Pahorkem
Obrovského
Pod Chodovem
Šternovská
Türkova
U Nové dálnice
U Stojanu
Zastrčená

celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
1176
celá ulice
celá ulice
1267
celá ulice
828; 1001; 1098; 1106; 1272; 2297
celá ulice
celá ulice
celá ulice

V OKRSKU Č. 996 JE MÍSTNOST V:
ZŠ CAMPANUS, JÍROVCOVO NÁM.1782
Cigánkova
Nechvílova
Roztylská
Vojtíškova

celá ulice
1829; 1830; 1831; 1835; 1836; 1837; 1838;
1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845;
1853; 1854; 1855; 1856; 1857; 1858; 1859
1860; 2136; 2142; 2143; 2258
1828

V OKRSKU Č. 997 JE MÍSTNOST V:
ZŠ CAMPANUS, JÍROVCOVO NÁM.1782
Láskova
Nechvílova
Zlešická

1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816;
1817; 1818; 1819; 1827
1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826;
1832; 1833; 1834
1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852

Petýrkova

Malenická
Zlešická

1782; 1783
1792; 1793; 1794; 1795; 1796; 1797; 1798;
1799; 1800; 1801; 1802; 1803
celá ulice
1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809

V OKRSKU Č. 999 JE MÍSTNOST V:
ZŠ CAMPANUS, JÍROVCOVO NÁM.1782
Hroncova
Jarníkova

celá ulice
1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874;
1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881;
1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890;
1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897;
1898; 1899

1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948;
1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955;
1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962;
1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 2254
V OKRSKU Č. 1002 JE MÍSTNOST V:
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

Dědinova

1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987;
1988; 1989; 1990; 1999
celá ulice
1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974
1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997

Holušická
Hrabákova
Petýrkova

V OKRSKU Č. 1003 JE MÍSTNOST V:
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022
Dědinova
Filipova
Hrabákova
Krejnická
Pošepného nám.

2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011; 2012
celá ulice
1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 2000;
2001
2021
2022

V OKRSKU Č. 1004 JE MÍSTNOST V:
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022
Augustinova

celá ulice
V OKRSKU Č. 1005 JE MÍSTNOST V:
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

Gregorova
Hrudičkova
Na Ovčíně
Tomíčkova

celá
celá
celá
celá

ulice
ulice
ulice
ulice

V OKRSKU Č. 1006 JE MÍSTNOST V:
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022
Babákova
Blatenská
Hrdličkova
Kaplanova
Kloboukova
Kloknerova
Koštířova

V OKRSKU Č. 998 JE MÍSTNOST V:
ZŠ CAMPANUS, JÍROVCOVO NÁM.1782
Jírovcovo nám.
Láskova

celá ulice
1904
celá ulice
č.e.8; 2232;
1930
celá ulice
V OKRSKU Č. 1001 JE MÍSTNOST V:
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

V OKRSKU Č. 994 JE MÍSTNOST V:
ZŠ DONOVALSKÁ 1684
Benkova

Klíč 5/2006

2149; 2150; 2151; 2152; 2153; 2154; 2155;
2184; 2185;
celá ulice
2173; 2174; 2175; 2176; 2177; 2186; 2187;
2188; 2189
celá ulice
2170; 2171; 2172;
celá ulice
celá ulice
V OKRSKU Č. 1007 JE MÍSTNOST V:
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

Babákova
Brehmova
Hněvkovská
Hrdličkova
Hvožďanská
Kloboukova

Komárkova

2156; 2157; 2158; 2159; 2160; 2161; 2162;
2198; 2199; 2200; 2201
celá ulice
celá ulice
2196; 2197; 2204; 2205; 2206; 2207; 2208
celá ulice
1175; 1178; 1179; 1180; 1182; 1199; 1201;
1202; 1206; 1210; 1212; 1213; 1215; 1218;
1219; 1224; 1226; 1231; 1235; 1236; 1239;
1246; 1256; 1261; 1263; 1264; 1265; 1298;
2163; 2164; 2165; 2190; 2191; 2192; 2193;
2194; 2195; 2202; 2203; 2223; 2224; 2225;
2226; 2227; 2228; 2229; 2230; 2256; 2261;
2262; 2263; 2266; 2269; 2271; 2279; 2303
celá ulice
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KNIHOVNY

Klíč 5/2006

Soutěž
knihovny

o to ale uteklo. Je to již pět let, co MěstT
ská knihovna v Praze vybudovala ve
spolupráci s městskou částí Praha 11 a se

NOC S ANDERSENEM
v knihovnách Prahy 11

oc z 31. března na 1. dubna
N
2006 byla pro přibližně třicet
dětí a několik knihovnic zvláštní.

Proč? Protože nocovaly v knihovně.
Taková příležitost se naskytne pouze
jednou za rok, při akci, která se jmenuje Noc s Andersenem. Letos se
uskutečnila asi na 500 místech, nejen
v knihovnách, ale také ve školách,
školních družinách a v dětských
domovech po celé České republice
i na několika místech za hranicemi
(Slovensko, Polsko). Kořeny má tato
akce v knihovně Bedřicha Buchlovana v Uherském Hradišti, kde se
v roce 2000 konala poprvé. Jejím
cílem je ukázat dětem knihovnu
a knihovnice z jiné, té pohádkové,
stránky a umožnit jim pohrát si s písmeny a slovy v úplně jiném prostředí. I letos se k této akci připojily obě
pobočky Městské knihovny v Praze,
sídlící v Praze 11 – na Opatově a na
Jírovcově náměstí.

Co všechno na děti
v knihovnách čekalo?

Noc s Andersenem v knihovně na
Jírovcově náměstí byla ve znamení
pohádek H. Ch. Andersena, od jehož
narození loni uplynulo 200 let. Po
nástupu a úvodním zahřívacím luštění názvu pohádkového stromu, loni
zasazeného pohádkovníku Andersenova (Fabularis anderseni), začal v půl
osmé hlavní program. Řídila ho profesionální divadelnice Marka Míková, ta
v Praze 11 bydlí, a tak to ani v noci
nemá do knihovny daleko. V tajemné
atmosféře zšeřelé knihovny se k dramatizaci pohádek H. Ch. Andersena
děti rády přidaly a kouzlu okamžiku
zcela podlehly. Zahráli jsme si tři příběhy – Princeznu na hrášku, Křesadlo
a Slavíka. Divadlo to bylo jak se patří,

se skvělou výpravou, režisérem, herci
a hudbou, kterou obstarával noční
skřítek. Po pohádkách následovaly
soutěže, malé občerstvení a v půl dvanácté děti zalehly do spacáků. Okolo
jedné hodiny se klížily oči i posledním
nespavcům.
V knihovně na Opatově si pro
změnu daly sraz čarodějnice
a o jejich kouzelnické síle se děti
mohly samy přesvědčit. Mezi regály
v potemnělé knihovně na ně čekaly
čarodějné dámy Čáryčára, Lektvarína, Zlenice a Hádkotlačka. Na děti
měly nachystané nejen lopaty a košťata, ale také nelehké úkoly, například zapamatovat si jídelníček
výtečné kuchařky Lektvaríny, mezi
jejíž vyhlášené speciality patří
„komáří nožičky obložené roštím“,
určitě nebylo snadné. Své výtvarné
cítění mohly děti uplatnit u Čáryčáry, kde malovaly dle vlastní fantazie
příbuzné čarodějné dámy. Zlenice
vyzkoušela literární cítění dětí, když
měly svými slovy popsat obsah slova
„láska“, a Hádkotlačka provětrala
jejich mozkové závity zapeklitou
hádankou. Po splnění všech úkolů
a vyluštění tajenky se na děti vysypala odměna z kouzelného klobouku.
Po všech zážitcích se ani spát nechtělo, ale únava a čtení na dobrou noc
vykonaly své. Děti druhý den odcházely s rodiči plny zážitků a s vlastnoručně vyrobenými čarodějnickými
předměty (figurky čarodějnic, amulety) v ruce a nás hřálo vědomí, že se
jim u nás líbilo.
Fotodokumentaci z nocí v obou
knihovnách bude možné zhlédnout
na www.mlp.cz.
Lenka Hanzlíková,
Iva Vohrnová a Věra Ryšavá
Foto: Věra Ryšavá

Základní školou Campanus svou novou
pobočku. Ptáte se kde? Na Jírovcově
náměstí, v sousedství Kulturního centra
Zahrada, v budově Základní školy Campanus. Děti i dospělí z blízkého okolí o ní
dobře vědí, půjčují si tu knihy, časopisy,
čtou si noviny, vysedávají u internetu.
Výročí oslavíme spolu s vámi v pondělí
12. června 2006 od 15 hodin přímo v knihovně na Jírovcově náměstí. K dobré náladě všech přispěje soubor Sextet svým
repertoárem od spirituálu po klasiku.
Vystoupí i mladí umělci ze Základní umělecké školy Jižní Město v Křtinské ulici.
Toto odpoledne se knihovna stane více než
jindy místem setkání čtenářů, přátel knihovny, obyvatel Jižního Města a knihovnic.
Při této příležitosti vyhlásíme a odměníme vítěze výtvarné soutěže pro děti „Já
a knihovna“, kterou jsme vám představili
v březnovém čísle Klíče. Dále vyhlásíme
vítěze vědomostní soutěže pro každého.
A jak můžete dosáhnout na ceny? Stačí
správně zodpovědět níže uvedených sedm
otázek, jednou si tipnout a víkendový
pobyt pro dvě osoby v hodnotě 6 000
korun nebo večeře pro dva za 1 000 korun
či vstupenky do Kulturního centra Zahrada mohou být vaše!
Soutěž potrvá celý květen. Odpovědi
posílejte na adresu MKP – pobočka, Jírovcovo nám. 1782, 148 00 Praha 4, nebo
e-mailem na jirovcovo@mlp.cz. Také je
můžete odevzdat přímo v knihovně.

Soutěžní otázky

Co má ve svém znaku Praha 11?
Který autobus vás doveze ke knihovně
na Jírovcově náměstí?
■ Co je to piktogram?
■ Ve kterém roce se nastěhovali první
nájemníci do paneláků v Jižním Městě?
■ V kolika automatizovaných pobočkách
vám platí čtenářská legitimace MKP?
■ Na které webové stránce najdete informace Úřadu městské části Prahy 11?
■ Jak se jmenuje pravidelná prázdninová
soutěž knihovny na Jírovcově náměstí
o nejpilnějšího dětského čtenáře?
Pobočka na Jírovcově náměstí při svém
otevření v červnu 2001 měla 22 000 knih,
map a časopisů. Tipněte si, kolik jich měla
o pět let později, a to k 31. 3. 2006.
■
■

Anketa (nesoutěžní otázky)

Jak vypadá knihovna vašich snů?
Co se vám líbí, a co naopak postrádáte
v naší knihovně?
Za finanční podporu akce děkujeme především MČ Praha 11 a také agentuře Fly
United, spol. s r. o.
Vaše knihovnice

■
■
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LETNÍ TÁBOR na motivy
artušovské legendy

době od 12. do 26. srpna 2006
bude probíhat v táborové základV
ně Sázava-Sedliště, v lesích nedaleko

města Sázavy, letní dětský tábor Sathava s celotáborovou hrou na motivy
artušovské legendy:
Římské impérium se rozpadlo. V Británii vládnou králové a rytíři, bojující
mezi sebou o území. Nastupující křesťanství svádí souboj s původní keltskou vírou. K východnímu pobřeží
připlouvají lodě z velké pevniny
a z nich proudí na britské území tisíce
Sasů toužících po bojích a nové zemi.
Tak vypadá Británie kolem roku 500,
počítáno od Kristova narození. Zde
začíná náš příběh... Sasové zatlačují
Brity na západ, drancují, plení, zabíje-

jí. Británie padne. Jediný, kdo může
pomoci, je velký čaroděj Merlin – může
povolat bohy, kteří by Británii zachránili. Aby však Merlin mohl bohy oslovit, potřebuje velké kouzlo a k němu
mocné artefakty – keltské i křesťanské.
Všechny již má shromážděny, až na
jeden, poslední – svatý grál, nejmocnější křesťanský artefakt. Ten je však
dávno ztracen, je již jen legendou.
A tak král Artuš vysílá své věrné rytíře na slavnou výpravu za svatým grálem: „Pátrejte v legendách, hledejte na
všech místech světa. Ptejte se všech
lidí, bohatých i chudých, rytířů i mudrců. Najděte svatý grál a přineste jej!
S jeho pomocí Merlin povolá bohy
a Británie bude zachráněna...“

Součástí tábořiště jsou chatky a podsadové stany, vybavená kuchyň, dřevěná jídelna, zděné sprchy a záchody.
Cena pobytu je 3 380 Kč, v ní je zahrnuto ubytování, strava pětkrát denně,
doprava, výlety, pojištění atd.
V případě zájmu nás kontaktujte na
tel.: 721 982 932 nebo e-mailu:
tabor@sathava.cz. Další informace na
www.sathava.cz.
Petr Sedlák, foto: Jana Jelínková

SPORTOVNÍ TÁBOR pro děti
A

hoj, lidičky, rád bych vás opět pozval na
soustředění, které se koná v překrásné
přírodě u Sečské přehrady v Železných
horách. Nabízíme zábavu, sport, koupání,
a vše co k prázdninám patří, sportovní aerobik pod vedením Martina Duška / Zuzany
Tomáškové / Veroniky Vrzbové a jiných, tancování hip-hop, dance show s profesionály ve
svém oboru. Na programu bude celotáborová
hra o poklad, orientační hry, atletická průprava, míčové, sportovní a společenské hry, výlety do okolí – skanzen Veselý kopec, zatopený
lom, zámek Klokočov, Maleč a mnoho jiných
historických památek. Koupání je přímo
u ubytovacího zařízení – venkovní bazén.
Ubytování je ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích včetně sociálního zařízení. Cena zahrnuje plnou penzi dobré domácí kuchyně včetně
svačin. Těším se na vás a věřím, že letos
bude skvělé léto a pohodová nálada. Cena
3 290 Kč, zahrnuje: ubytování, stravu (5krát

ZŠ Campanus pořádá
Hedvábné dílny
pro děti i dospělé

Po loňských úspěšných dílnách,
kterých se i díky časopisu Klíč
zúčastnilo přes 70 malířů, opakujeme
malování na hedvábí ke Dni matek.
Ve dnech 10. a 11. května 2006 pořádáme v učebnách výtvarné výchovy 2. stupně ZŠ otevřené hedvábné dílny. Malovat
se bude od 16.00 do 20.00 hodin. Vstupné 50 Kč, rodinné vstupné 90 Kč. Program: malování vrapováním (hory a údolí),
na rámu, šály, šátky, obrázky na stěnu,
polštářky, motýlky, kravaty. Spojení: metro
C -Chodov + BUS 1 stanice Jarníkova.
Všechny srdečně zveme!

OS JAKA
pořádá a zve
elký dětský den OpaV
tovské korálky u metra
Opatov 27. 5. 2006 od 14.00

denně), cvičení, tancování,
sportování
a samozřejmě
spoustu zdravých lahůdek.

Termíny pro děti a mládež od 6let:

1.–8. 7.
nástup 10–11 hod., odjezd 12.–13. hod.
8.–15. 7.
nástup 10–11 hod., odjezd 12.–13. hod.
19.–26. 8.
nástup 10–11 hod., odjezd 12.–13. hod.
26. 8.–2. 9.
nástup 10–11 hod., odjezd 12.–13. hod.
V případě zájmu a dotazů
nás kontaktujte na www.martindusek.cz
info@martindusek.cz
Martin Dušek, foto: autor

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
V údolí řeky Střela – Strážiště
na Manetínsku

rogramové zaměření: turistika, sport, táboP
rové disciplíny – připravena je spousta
zábavných legračních a dobrodružných her

a soutěží v lese i na louce, etapová hra ad.
2. běh: 24. 7.–12. 8. 2006
Pro děti od 8–16 let, poplatek 3 850 korun/tři
týdny, doprava z Prahy smluvním autobusem
až na místo.
Informace: Ing. L. Mach, tel.: 241 438 138,
272 915 354, fax: 241 481 161, e-mail:
era@comp.cz, http://web.quick.cz/ps_vodovod. Tábor splňuje podmínky kampaně
„Opravdu dobrý tábor“.

do 18.00 hodin. Připraven
je pestrý program. Vstupné
dobrovolné.

Dětské tábory 2006
Ferdinandov:
2. 7.–16. 7. 2006
16. 7.–30. 7. 2006
30. 7.–13. 8. 2006
13. 8.–27. 8. 2006

APK:
Tábor s angličtinou
8. 7.–22. 7. 2006
Koňský tábor
15. 7.–29. 7. 2006
Počítačový tábor
15. 7.–29. 7. 2006
Vodácké tábory:
Sjezd Lužnice
8. 7.–15. 7. 2006
Tábor – Sázava
5. 8.–19. 8. 2006
Příměstské tábory:
17. 7.–21. 7. 2006
24. 7.–28. 7. 2006
14. 8.–18. 8. 2006
21. 8.–25. 8. 2006
Více informací naleznete
na www.jaka.cz nebo
na tel.: 241 931 665,
731 480 121.
Anna Hrochová, OS JAKA
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V ZAHRADĚ vyroste centrum prevence
ředstavení jako prevenci, která
P
pomůže chránit děti před dopravními
nehodami, chystají Mezinárodní cent-

rum černého divadla, občanské sdružení
Zdraví-život, agentura Dr. Abé a městská
část Praha 11 v Kulturním centru Zahrada. Je to reakce na tamní úspěšná představení Pohádkový semafor a Kolo tety
Berty, která nápaditou formou černého
divadla upozorňují děti na nebezpečí, jež
jim hrozí na ulici a v dopravním provozu. Díky práci tohoto centra získají děti
nejen z Prahy 11, ale i z celé Prahy, návyky, které jim umožní co nejbezpečněji se
pohybovat v dopravním provozu.
„Víme dobře, že dopravní provoz
bohužel houstne, a to i na Jižním Městě.
I když ale přibývá vozidel, nemusí
vzrůstat počet dopravních nehod, a už
vůbec ne dopravních nehod dětí,“ uvádí
zástupce starostky Ing. Ivan Škoda
důvody, proč se Praha 11 o tato představení zajímá. „Hodláme tento projekt
podporovat, ať už granty nebo účelovými finančními dotacemi. Jaro se blíží,
děti opět začnou jezdit na kolech,
kolečkových bruslích, skateboardech...

Prostředky vynaložené na tyto akce se
vrátí v tom, co ani nelze dost dobře
vyčíslit – ve snížení počtu dětských
úrazů,“ dodává.
Divadelní představení Pohádkový
semafor je určeno pro děti mezi pátým
až osmým rokem věku, na ně navazuje
dopravně-výchovné představení pro
děti ze třetích až pátých tříd základních
škol, které se jmenuje Kolo tety Berty.
„Představení jsem loni viděl v Praze 2,
kde je domovská scéna tohoto černého
divadla. Překvapila mě reakce a zájem
dětí. Děti reagují na herce, napovídají

SKŘÍTCI v Zahradě

jim, učí se hrou a odnášejí si cenné
poznatky o dopravním provozu. Problém byl ovšem v tom, že naše děti by
sotva mohly třeba za Pohádkovým
semaforem jezdit až do Prahy 2. Proto
jsem požádal představitele černého
divadla, zda-li by ona představení neuspořádali také v Kulturním centru
Zahrada – pro děti Jižního Města.
A podařilo se,“ popisuje Ing. Škoda, jak
se představení Pohádkový semafor
a Kolo tety Berty dostala do Prahy 11.
Dodejme, že v Evropě se takováto představení konají pouze v Londýně
a v Praze. A jen pražský soubor černého divadla má připravena představení
pro neslyšící děti.
Prevence dopravních nehod není
jedinou oblastí, na kterou se chtějí herci
černého divadla a členové občanského
sdružení Zdraví-život zaměřit. Do
budoucna se připravují i představení
s tematikou šikany a užívání drog, což
jsou sociálně patologické jevy, proti kterým ve spolupráci se svými školami
bojuje i městská část Praha 11.
Filip Procházka, foto: autor

VÝSTAVA porcelánu

ěsíc utekl jako voda, a tak
M
mám
opět
příležitost
vás pozvat do galerie Chodovské

křítci v Zahradě ukončí tematický projekt,
který byl vyhlášen Kulturním centrem
S
Zahrada v říjnu 2005 u příležitosti premiéry

pohádky Bábí a skřítkové, uváděné Divadélkem U Panáků. To má od prosince 2005
v Zahradě stálou scénu. Dětská dramaturgie
Kulturního centra připravila výtvarnou a literární soutěž. Zúčastnit se mohou mateřské
školy, základní školy, ale i jednotlivci z řad dětí
a mládeže (více na www.kczahrada.cz). Ve
čtvrtek 1. 6. 2006, ke Dni dětí, porota složená
z odborníků výtvarného a literárního směru
slavnostně vyhlásí ceny v jednotlivých kategoriích. V doprovodném odpoledním programu
bude pro děti přichystána výstava a beseda
s malířkou a pohádkářkou Vítězslavou Klimtovou, divadelní představení Bábí a skřítkové,
Květa Fialová a Divadélko U Panáků představení mistra křehké krásy a duhových bublin
Václava Strassera, nebudou chybět pohádkové
soutěže a podvečerní opékání buřtíků. Cílem
Kulturního centra Zahrada je v naší nejmladší
generaci rozvíjet fantazii, představivost, působit na žebříček jejích hodnot a navazovat nová
přátelství.
Marie Urbanová, foto: autorka

tvrze na další zajímavou výstavu
porcelánu, tentokrát s názvem
Křehké účty. Naším hostem bude
akademický sochař a designér Jiří
Kožíšek. V současnosti si lidé
keramiky a porcelánu příliš neváží, i když v historicky poměrně
nedávné době byl porcelán výsadou králů a nejvyšší šlechty. Porcelán se v Čechách vyrábí teprve
od roku 1792, což je pouhých 214
let. Despekt k porcelánu je způsoben dostupností běžně vyráběného zboží. Autorský porcelán
Jiřího Kožíška se ale od této produkce diametrálně odlišuje,
i když také mnoho průmyslově
vyráběného porcelánu nese právě
jeho autorskou pečeť. Mnozí
z vás tak možná zjistí, že svého
„Kožíška“ už dávno vlastní! Ale
vraťme se k již zmiňované výstavě i k porcelánu jako svébytnému, náročnému a velmi drahému
materiálu. Autor představí svou
současnou (i užitou) tvorbu za
posledních pět let, vystavovat ji
bude v obou našich galeriích.
Dovolte, abych vám pověděl
něco o materiálu, jenž svou tvrdostí, trvanlivostí a jemností
v mnohém předčí jiné výtvarné
materiály, současnou společností

považované
za mnohem
exkluzivnější!
Porcelán je
slinutý nenasákavý materiál, který se
pálí v redukčním prostředí
na mnohem vyšší teplotu než
běžná keramická hmota s pórovitým střepem. Teplota výpalu je
průměrně asi 1320°C. Dobře
vypálený porcelán je i barevně
stálý, pokud je malován barvami
pod glazuru nebo barvami vtavnými. Olej na plátně nemůže
v žádném případě svou životností soutěžit s porcelánem nebo
keramikou. Chci tím naznačit, že
sbírat porcelán není nic ponižujícího, a je-li zdoben klasickými
materiály, jako je kobalt a zlato,
ani levného. Přijďte se sami přesvědčit na unikátní výstavu plastik, reliéfů i užitkových předmětů
z porcelánu akademického sochaře Jiřího Kožíška od 20. května do
18. června, a to od úterý do neděle mezi 13. a 19. hodinou, do Chodovské tvrze. Čeká vás příjemný
estetický zážitek. Budeme se na
vás těšit.
Akad. sochař Milan Martiník,
kurátor galerie
Foto: autor
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DO ČTVRTÉHO DESETILETÍ

Pod křídly větroňů

ydlíte tady už od roku 1964, ale
B
domy Jižního Města se začaly tyčit
až o desetiletí později. Sedím naproti

Janu Meixnerovi, členu zastupitelstva
městské části dobře známému veřejnosti, zejména seniorům. Po léta pro ně
připravuje zvláštní zpravodaj a patří
mezi organizátory populárních sportovních her seniorů, které již představují zdejší pevnou tradici.
V roce 1964 moji rodiče koupili
pozemek v Hájích ve staré zástavbě
a začali stavět rodinný dům. Byl to
poslední dům v ulici, vlastně je, protože dům stojí dodneška. To je ale historie! V jednom roce, respektive
v jednom měsíci proběhla jeho kolaudace i vykoupení! Dům byl papírově
starý asi tři týdny, když nám ho vykoupili z důvodů výstavby Jižního Města.
Potom ale došlo ke změně plánu, nová
ulice se o několik metrů posunula, dům
tam zůstal a stal se předmětem spekulací. Ale to už je historie jiných. Když
teprve vznikal, tak jsem jako dospívající kluk z jeho oken pozoroval počátky
Jižního Města. Strašně rád jsem se díval
zvláště z půdy. Odtud jsem jednou, asi

Klíč 5/2006

(4)

v roce 1970 nebo 1971, po žních na
podzim pozoroval, jak po polích chodí
lidé a kolíkují. Zatloukali do země kolíky a na ně tloukli prkna. Tvořili takové
ty „vingly“, kterými označovali začátky
a konce ulic a křižovatky. Rychle vznikaly silnice, před námi to byla budoucí
ulice Hviezdoslavova, a jezdila po nich
nákladní auta. Mezitím přibyly další
kolíky, kterými se kolíkovaly domy,
a už tam pak stavaři stavěli.
Ptám se, co o záměru stavby Jižního
Města věděli předem? Mluvilo se, že se
tam budou stavět nějaké paneláky, ale
to víte…
Teprve, když se objevili tihle lidé,
místní za nimi chodili, co tady dělají?
„Tady se bude stavět sídliště,“ odpovídali a lidi se křižovali. O kus dál na
západě byly Nové Háje, nové stavby,
zdálo se, že to přečkají a my s nimi.
A vidíte, celé Nové Háje zmizely
z povrchu…
Nebyla tu jen pole. Zhruba tam, jak
je škola, bylo fotbalové hřiště FC Háje
a bouda na převlékání hráčů. Na hřišti
občas přistávaly větroně. Nad tenhle
prostor je „tahala“ letadla, snad z Kbel,
a zde je piloti odpojovali. My jsme pozorovali, jak letadlo odlétá a co dělá vět-

roň. Některý nabral výšku a taky odletěl, některý nenabral. Když jsme viděli,
že klesá, v tu chvíli všichni kluci běželi
na hřiště. Věděli jsme bezpečně, že větroň přistane a pilot ho bude rozebírat.
Taky nás pouštěli do kabin. Fascinovalo
mě, jak pilot vždy toho větroně velice
snadnou manipulací rozebral, ještě než
přijelo nákladní auto. Odmontoval křídla, byla lehounká jako celý větroň. Přijelo auto, naložili trup, podél trupu
nastrčili křídla a odjeli. (Pokračování.)
Jiří Bartoň, foto: autor

ROZTANČENÉ ŽENY VHLEDY do Prahy 11
P
T

ři ženské postavy, které jsme
hledali v našich ulicích tentokrát, vyzařují hodně energie.
Nic nevadí, že jsou
kamenné a docela
mohutné, v mírně
nadživotní velikosti.
Pravděpodobně se
nám ani nepřihlásili
všichni, kdo je znají.
Jejich taneční rej je
totiž dobře patrný
u nároží ulic před
školním objektem v Schulhoffově ulici na
katastru Hájů, v trochu strohé parkové
úpravě
Sousoší žen, vířících v pohybu a zároveň
se tak trochu navzájem opírajících rameny
(jde to vlastně?), se nazývá Mládí a jeho
autorem je Jan Bartoš. Narodil se roku 1947,
náleží tedy ještě ke generaci přes padesát.
Absolvoval Akademii výtvarných umění
u V. Večeři a J. Bradáčka. Brzy se uplatnil
v portrétní i figurální plastice, ale i jako tvůrce pamětních desek. J. Bartoš se často podílel na velkých realizacích v architektuře,
a tak se setkáme s jeho jménem ještě dvakrát i při potulkách našimi ulicemi. Sousoší
Mládí je majetkem Galerie hl. m. Prahy.
Jiří Bartoň, foto: autor

ohled na východní konec
Centrálního parku a objekty v Hájích za ním se nezdá být
vhledem zvenčí, ale přesto je.
Tento úhel pohledu vám totiž
neposkytne žádné místo na
území Jižního Města. Dnešní
vhled byl pořízen shůry, i když
nevelké. Vznikl z koše teplovzdušnému balónu. Fotografie
byla pořízena v podvečer, protože tehdy nadchází jeden
z časových úseků dne, kdy
bývají nebesa na balóny laskavější. Vzhled některých budov prozrazuje, že fotografie vznikla před několika roky. Domy mezitím prošly úpravami a určitě uznáte, že v současnosti
působí lépe. Doufejme, že letos bude, příroda opět tak laskavá, aby v červnu
umožnila teplovzdušným balónům opět vzlétnout.
Jiří Bartoň, foto: autor

MŠ Vejvanovského 1610
Vás srdečně zve na sedmé
setkání Slavnostní akademie
ve středu dne 31. května 2006
od 16 hodin v KD Opatov
Opět uvidíte mažoretky, hudební pohádku,
hru na flétnu, tanec, zpěv a uslyšíte hymnu našich předškoláků.
Ve dnech 29. 5.–2. 6. máme pro vás připravenou výstavu výtvarných prací
v naší MŠ, ve třídě 2. B. Výstava je otevřena celý den.
Zveme všechny, kteří mají rády děti, přijďte a pobavte se s námi.
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Jihoměstská příroda
HOSTIVAŘSKÝ LESOPARK 2.

a březích hostivařské přehrady
N
a potoka Botiče leží rozsáhlý lesopark sloužící hlavně k rekreačním

a sportovním účelům. V dnešní podobě jej tvoří lesní porosty a louky
s množstvím solitérních dřevin, sedm
dětských hřišť a dva areály zdraví.
Hostivařská hájovna v ulici K Obecním hájovnám na kraji lesoparku je
známá hlavně milovníkům zvířátek.
V zookoutku u hájovny chovají muflony a kozičky kamerunské a na jezeře je
několik druhů vodních ptáků, hlavně
různé druhy kachen, hus a labutě.
Hostivařský areál má sice krátkou,
ale zajímavou historii. Jeho současná
podoba je dílem několika vln zalesňování. Po zatopení lesnatého údolí potoka Botiče postavením hráze v letech
1953 až 1963 zůstaly na obou březích
nádrže zbytky původních lesních
porostů. Náhradou za zatopené lesní
území bylo tehdejší městskou správou
rozhodnuto vysadit na doposud převážně zemědělské půdě nový les, a to
jako plochu parkového charakteru, kde
se zalesněné plochy střídají s rekreačními loukami a solitérními dřevinami.

Z celkové plochy asi 140 hektarů lesoparku je dnes 80 hektarů lesních porostů, 30 hektarů luk a 30 hektarů
původních lesních porostů. S prací se
začalo v roce 1959 a její hlavní část
byla dokončena v roce 1961. Menší
plochy byly vysazeny v osmdesátých
letech. Zalesňovalo se bez přípravných
dřevin, jen s použitím výsevu jánského
žita, které svým řídkým porostem stínilo lesní sazenice. Podobné zastínění
bylo nutné, protože v Praze je poměrně
nízký roční úhrn srážek, v rozpětí
476–545 milimetrů, a teplota půdy
v čerstvě zalesněných plochách je v létě
vysoká. Velkou měrou se na zalesňování podíleli brigádnickými pracemi žáci
a studenti pražských škol. Je zajímavé,
že projektová dokumentace, na jejímž
základě měl být hostivařský lesopark
vybudován, se zpracovávala postupně,
současně se zalesňováním jednotlivých
ploch, a celek byl dokončen až po vysazení naprosté většiny porostů.
K dotvoření parkového charakteru
byly od sedmdesátých let podél cest
umístěny lavičky, na příhodných místech postaveny altány, na louky nebo

MÁTE DOMA
nejkrásnější
kočku?

ajitelé koček mají opět možnost přihlásit své mňoukající miláčky do unikátní soutěže krásy, a to bez ohledu na
M
jejich původ – Miss kočka 2006 je soutěž i pro tzv. „bezpapí-

rové“ kočky.
„Všichni, kdo máme doma micku, jsme přesvědčeni, že je
na světě ta nejkrásnější. Předvést ji, aby se o tom mohli přesvědčit i jiní – to je smysl naší soutěže. Navíc pomáhá opuštěným zvířatům, její výtěžek jde ve prospěch útulků,“ řekla
nám pořadatelka soutěže a dlouholetá ochránkyně zvířat
Kateřina Bouda Kašparová.
Zábavná akce se koná už potřetí v Kulturním centru
Zahrada. V minulých ročnících soutěžila vždy skoro stovka
koček. O vítězi rozhodují pomocí hlasovacích lístků návštěvníci, favorita vybírá porota složená z významných osobností, vloni jí předsedala zpěvačka Eva Pilarová. V minulém
ročníku soutěže zvítězila domácí micka jménem Adélka,
která se radostně vítala s návštěvníky a neúnavně každého
„pusinkovala“. Na Miss kočka 2005 byla oceněna hned
několikrát – kromě ceny za absolutní vítězství získala také
zvláštní cenu poroty a pohár pro nejmladší kočku výstavy.
I letos pořadatelé chystají řadu zajímavých cen od sponzorů
a také zábavný doprovodný program. Pokud zrovna vy máte
doma tu nejkrásnější kočku na světě, nezapomeňte ji včas
přihlásit! Můžete tak učinit na www.misskocka.cz (vyplníte
formulář), soutez@misskocka.cz, nebo na adrese Kočičí azyl,
Matěchova 6, 140 00 Praha 4.
Kateřina Bouda Kašparová, foto: autorka

na kraj lesa byla umístěna dětská hřiště a pro dospělé byly zřízeny tzv. areály zdraví. Z estetického důvodu se na
okrajích porostů vysazovaly skupiny
keřů, aby okraje lesa s nezavětvenými
holými kmeny nevypadaly fádně.
O celý lesopark se stará organizace
Lesy hl. m. Prahy, včetně pozemků,
které byly vráceny původním vlastníkům a jsou nyní v jejich majetku. Byla
totiž uzavřena dohoda, že hl. m. Praha
bude ze svých prostředků hradit údržbu celého areálu (sekání luk, úklid lesa,
opravy stávajících a instalaci nových
rekreačních zařízení), a zachovávat tak
rekreační charakter lesoparku.
Eva Štampachová, foto: autorka

ŠTVANICE v Milíčovském lese

server Pod lupou přinesl článek o štvaní
Informační
a zabíjení zvěře volně pobíhajícími psy v Milíčovském

lese. Letošní zima byla k živočichům žijícím ve volné přírodě dost krutá a člověk by jim neměl život ještě více komplikovat. Bohužel to není problém jen Milíčovského lesa,
ale i zbytků přírody v Praze 11, všude tam žijící živočichové jsou v nebezpečí. Možnost vytvořit rozsáhlou kompaktní zónu zeleně okolo Botiče a v návaznosti na ni
i v Milíčovském lese, jež by poskytovala zvěři více životního prostoru, postupně mizí pod plány developerů
a dopravních inženýrů. Naše sídliště je velké a zelených
ploch je málo, takže i relativně a zdánlivě méně závažné
nezodpovědné chování obyvatel vůči přírodě se zde koncentruje v poměrně velké absolutní projevy jejího poškozování. K problému volně pobíhajících psů se někde
přidává problém toulavých koček, plenících ptačí hnízda,
nebo přemnožených strak, které trýzní ostatní ptáky. Přírodní výběr je výrazně vychýlen a narušení rovnováhy
a jejích mechanismů se projevují i na flóře. Vítězí totiž
agresivnější, odolnější druhy, hostící choroby a škůdce,
kteří napadají další organismy nebo produkují různé alergeny. Údržba zeleně stojí nemalé prostředky a narušená
přírodní rovnováha tuto údržbu jen dále prodražuje, ne
všechny stromy jsou odolné kultivary. A tak snižování
druhové rozmanitosti, zahájené štvanicí v Milíčovském
lese, se ve svém důsledku může projevit i onemocněním
stromů nebo pestřejší paletou alergenů přímo u domu
nezodpovědného chovatele.
Michal Streubel
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CENTRUM ZELENÉHO ZDRAVÍ
pomáhá dětem a rodičům

Hrabákově ulici na Jižním Městě se
V
v únoru otevřelo Centrum zeleného
zdraví. Jedná se o nové prostory, kde

naleznou pomoc rodiče nemocných dětí.
Centrum zeleného zdraví ve spolupráci
s MUDr. Kleplovou přináší originální
léčebnou, regenerační a cvičební metodu,
která vznikla v roce 1978 v Kamenickém
Šenově a je známá pod názvem Bodová
cvičební metoda MUDr. Kleplové.
Bodová cvičební metoda je technika,
která pracuje se složitými reflexně-koordinačními soubory. Z jednoho správně
vybraného bodu se rozvine celý pohy-

bově koordinační celek. Cvičební metoda je tedy vhodná pro děti od kojeneckého věku s dětskou mozkovou obrnou,
skoliózou, LMD (lehká mozková dysfunkce – hyperaktivita, hypoaktivita,
dyslexie, dysgrafie, porucha řeči) nebo
s podezřením na ni, ale i pro děti
naprosto zdravé. Bodová cvičební
metoda pomůže dítěti v jakémkoliv
věku ke korekci nebo k odstranění již
diagnostikovaných nebo možných
budoucích školních problémů. Dítěti
zdravému pomůže k rychlejšímu rozvoji a lepšímu uplatnění jeho schopností.

OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ

Městské policie Prahy 11 informuje

ěstská policie hl. m. Prahy po vyřešení technických
M
problémů opětovně nabízí zájemcům dobrovolnou
a bezplatnou evidenci jízdních kol. Jejím účelem je přispět

k ochraně majetku ve smyslu § 2 písm. a) zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zejména tím, že umožní
efektivnější pátrání po odcizených a ztracených kolech.
Kolo může být zaevidováno pouze tehdy, bude-li žadatel souhlasit se zpracováním osobních údajů, sdělením
povinných údajů a s označením kola evidenčním štítkem.
Podmínkou zanesení do evidence je také předložení dokladu o nabytí jízdního kola žadatelem, nebo čestným prohlášením, že kolo bylo nabyto v souladu s právním řádem.
Kola se budou evidovat od 2. 5. 2006 v úředních hodinách přestupkových pracovníků Obvodního ředitelství
Městské policie Prahy 11, U Přehrady 54, tel.: 267 913 054.
Úřední hodiny jsou stanoveny takto:
pondělí a středa
8–12
13–18
úterý, čtvrtek a pátek
8–12
13–16
Jan Horehleď, zástupce ředitele OŘ MP Praha 11

PESTROBAREVNÉ divadlení aneb
Dětská divadelní Zahrada III

estrobarevné divadlení aneb Dětská divadelní Zahrada III
P
je nekomerční přehlídka dětských a mládežnických divadelních souborů. V Kulturním centru Zahrada se uskuteční

a do svého třetího ročníku vstoupí 20. května 2006. Během
celého dne se na podiích v malém i velkém sále představí skupiny dětí i těch téměř dospělých. Repertoár bude velice pestrý, nabídne různé žánry od činohry k muzikálu, komedie
i vážná témata, početné soubory i jednotlivce. Osloveny
budou školy, amatérské soubory a zájmové kroužky v Praze
11 i za hranicemi naší městské části.
Nabitý divadelní program bude osvěžen starou lidovou
muzikou a tancem. Účinkující stejně jako vloni obdrží pamětní list a drobné dárky, občerstvení je samozřejmostí. Vstupné
na celý den bude symbolické: 10 Kč.
Cílem projektu je nejen zachovat úspěšnou tradiční akci
Kulturního centra Zahrada, ale prostřednictvím dětských
a mládežnických souborů hlavně přispět k prohloubení zkušenosti mladých diváků, k rozvoji jejich inteligence, emocionální stránky jejich osobnosti a představivosti, pomáhat jim
uvědomovat si sociální vazby a podporovat zdravé sebevědomí, toleranci, důvěru a schopnost vytvořit si vlastní názor.
Marie Urbanová

Odborně vyškoleného lékaře postačí
navštívit 1x týdně, ten příslušným cvikům naučí rodiče, a ti už se individuálnímu cvičení s dětmi mohou věnovat
v domácím prostředí.
Pavel Hofrichter, foto: autor

JARNÍ CYKLOKROS 2006
etos pro vás
CykloturisticL
ký oddíl UFO ve

spolupráci s prodejnou Cyklosport
KERN a městskou
částí Praha 11 opět
připravil, a to na
středu 3. května od
15.30 hod., tradiční cyklistické odpoledne v Centrálním parku. Vítáni jsou
všichni kluci a holky ve věku od 6 do 18 let, rodiče, kamarádi i ti, kteří se přijdou jen dívat. Závod se jako obvykle pojede na rozdílný počet kol podle věkové kategorie. Trať bude
vedena po zatravněné ploše Centrálního parku, poblíž stanice metra Opatov. Nejdříve odstartují nejmladší věkové kategorie, v časovém odstupu pak ostatní. Výsledky budou
vyhlašovány průběžně. Za symbolické startovné 30 Kč (přihlášení na místě, prezence již od 14.30 hod.) můžete vyhrát
zajímavé ceny (cyklistické doplňky a jiné vybavení). Proto
neváhejte a přijďte si s námi zasportovat. Těšíme se na shledanou u startu. Další informace najdete na www.oddilufo.wz.cz. Vlastní kolo a cyklistická přilba nutné.
Jaroslav Hejný, Cykloturistický oddíl UFO, foto: autor

Tenisové kurzy pro děti
Hledáte pro své děti nějakou odpolední aktivitu? Tenis může
být to správné rozptýlení. Dodá vašim dětem pravidelný pohyb,
naučí je fair-play (což jistě uplatní i v běžném životě) a vymaní je
z odpoledního pasivního sledování televize nebo her na počítači. Tenis již není sportem, který je spojován s přívlastky jako
„drahý“ či „nedostupný“. Není třeba za ním dojíždět přes celou
Prahu. V blízkosti vašeho bydliště se konají tenisové kurzy při ZŠ
K Milíčovu a ZŠ Pošepného nám. Tyto odpolední tenisové kurzy
pro děti nabízí Tenisová škola Tallent, která má tradici již od
r. 1993 a patří mezi nejrozšířenější tenisové školy v ČR. Děti trénují dvakrát do týdne po celý školní rok ve věkově a výkonnostně homogenních skupinách pod vedením trenérů s licencí
Českého tenisového svazu a Fakulty tělesné výchovy a sportu.
Ty nejlepší mohou vstoupit do tenisového oddílu TCTŠT a hrát
závodně. Vedle kurzů se mohou děti zúčastnit desítek soustředění, kempů a pobytů jak u nás, tak v zahraničí.
Podrobné informace týkající se odpoledních kurzů,
prázdninových táborů i tenisových turnajů najdete
na internetových stránkách www.tallent.cz.
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NA SLOVÍČKO

se známou
osobností

Radůza

pěvačka a autorka hudby i textů
Z
se řadí k nejmladší generaci české
aleternativní scény. Největší díl inspirace pro svou tvorbu čerpá z folklóru
a nálady městských odrhovaček.

■ Koncertovala jste v Kulturním domě
Opatov na Jižním Městě. Jak na vás
zdejší prostor působí?
Jelikož odpovídám hned po koncertě,
mohu vám své dojmy popsat bezprostředně. Každý prostor zaplňují
návštěvníci a na Opatov přišlo skvělé publikum, navíc tu byl dobrý zvukař, a tak jsem si koncert moc užila.
■ Co je nového ve vaší hudbě? Můžeme
se letos těšit na nějaké překvapení?
Začala jsem znovu psát písničky pro
klavír, možná že by mohly být pře-

PROČ STUDOVAT
grafologii?

ak byste popsali sami sebe, svého muže, přítele, souseda nebo
Jtokolegyni
z práce? Které vlastnosti byste zdůraznili? A jak je
doopravdy s vlastnostmi? Provázejí nás celý život, nebo se

časem mění? Nezdá se vám podivné, jak málo se vlastně
známe? Ve školách se dozvídáme mnoho o tom, jak fungují věci
kolem nás. Ale času k poznávání sama sebe je poskrovnu. Přitom psychologové se již několik desítek let snaží rozbít mýtus
o dominantním vlivu IQ osobnosti na její úspěchy v práci či na
spokojenost v životě. Obecná inteligence bezpochyby je důležitým osobnostním rysem, ukazuje se však, že klíčový vliv na
pocit naplnění v zaměstnání či ve vztazích má tzv. emoční inteligence. Ta se dá, na rozdíl od inteligence obecné, rozvíjet celý
život a mezi její základní součásti patří právě sebepoznání.
Ptáte se – a kde se tomuto umění dá „naučit“? Jedním
z mála způsobů, jak se o sobě dozvědět více a jak rozvíjet
emoční inteligenci, je studium grafologie. Možná se vám při
vyslovení slova grafologie vybaví, že je to obor, který se uplatňuje spíše v soudnictví či v kriminalistice, nanejvýš ještě při
výběru pracovních sil. Jakou souvislost může mít grafologie
se sebepoznáním? Odpověď je nasnadě: Hlavním „pracovním nástrojem“ grafologa je kromě teoretických vědomostí
a praktických zkušeností především jeho osobnost. Nejprve
musí písmo vnímat, pak popsat a nakonec dospět k psychologické interpretaci znaků. Takto postup vypadá celkem jednoduše, ale ve skutečnosti každá z vyjmenovaných fází skrývá
nemalá úskalí a ta mohou celý proces rozboru zavést do slepé
uličky. Aby se studenti s těmito potížemi dokázali vyrovnat,
je třeba osvojit si různé způsoby vnímání, odlišovat, co je vnímání a co hodnocení, rozvíjet schopnost vybavit si určitý
rukopis „vnitřním zrakem“, porozumět psychologii osobnosti atd. Grafolog není skener přenášející rukopis do paměti
počítače, který pak automaticky vyhodnotí výsledky. Je třeba
nabýt zkušenosti z rozborů mnoha rukopisů, proto dobrý grafologický kurz klade důraz především na délku praxe svých
studentů a na jejich sebepoznání.
Kromě pragmatického faktu, že adept grafologie získá
novou kvalifikaci, naučí se neobvyklému řemeslu, tedy existuje ještě jeden dobrý důvod, proč studovat grafologii: Člověk
porozumí vlastním potížím a pronikne do způsobu své komunikace s okolím, což přispěje k jeho většímu sebeuvědomění,
k porozumění sobě samému i svým blízkým.
Podrobnější informace získáte na www.grafologickakomora.cz, nebo písemně na naší adrese ČGK, Cyprichova 1/706,
149 00 Praha 4.
Světlana Francová, diplomovaný grafolog ČGK

kvapením, a mám i nové pro harmoniku. Bude-li to překvapení, doufám,
že bude příjemné.
■ Kde vás mohou naši čtenáři ještě vidět
a slyšet?
Nejčastěji hrávám v Balbínově poetické hospůdce, to je v Praze moje
domovská scéna. Jinak jezdím hrát
po celých Čechách, například příští
týden mě čeká Kopřivnice a Zlín.
■ Kdybyste měla kouzelnou hůlku
a mohla změnit cokoli na světě, co by to
bylo?
Nechci měnit nic, mám pocit, že
všechno má svůj smysl. Jen ho velmi
často nedokáži pochopit…

Jana Jelínková, foto: archiv

VELIKONOCE v ZŠ Ke Kateřinkám
vátky jara je vždy
potřeba
radostně
S
a ve svěžích barvách

oslavit. Poslední dva dny
před prázdninami jsme
v radosti prožili ve školní družině i během vyučování. V úterý si mohli
rodiče a kamarádi na
jarmarku velikonočních
a jarních dekorací koupit kraslice, dekorace s osením, perníčky, pomlázky, závěsné
dekorace a velikonoční věnce. Děti zúročily svoji snaživou
a tvořivou práci v družině. Chceme poděkovat všem, kteří přišli a koupili si naše výrobky. Pomohli nám vydělat na obnovu adopce našich tří zvířátek v pražské ZOO, což je již
tradičně cílem našich jarmarků.
Ve vyučování téměř všech předmětů jsme využili velikonoční a jarní náměty. Ale nejvíce se všichni pobavili při sestavení největšího barevného vejce v naší škole. Středa u nás
nebyla vůbec „škaredá“, ale barevná. Všechny třídy se svými
vybranými barvami nejen užily veselé dvě vyučovací hodiny,
ale hlavně se každý stal barevnou součástí našeho obřího
vejce. Žáci všech tříd jej vytvořili před svojí školou.
Zdena Černá, Věra Horáková, foto: autorky

CEDUK – Soukromá VOŠ, spol. s r. o.

Donovalská 1684, 149 00 Praha 4, IČO 25612123
ve školním roce 2006–2007 nabízí
3leté denní a 4leté dálkové studium v oboru „Odhadcovství“. Absolvent tohoto studijního oboru je připraven pracovat na asistentských
pozicích v obchodních, investičních a strategických útvarech firem, je
připraven na výkon činností odhadcovských v komerční praxi, dále pro
poradenství, strategii a rozvoj firem v oblasti obchodu a investic.
Jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka. Toto studium je
určeno všem, kteří úspěšně ukončili střední školu maturitní zkouškou.
Studenti, kteří složí maturitní zkoušku v červnu 2006, mají i nadále
zachován statut studenta. Výuka je zaměřena na aktivní ovládání jazyka,
vybudování široké slovní zásoby a praktickou dovednost využívání gramatických struktur. Studium se uskutečňuje ve skupinách, do kterých
jsou uchazeči zařazeni na základě rozřazovacích testů.
Nově připravujeme 3leté denní a 4leté dálkové studium v oboru Projektový manažer.
Informace o studiu a přihlášky můžete získat na
www.ceduk-svos.cz, tel./fax: 272 927 810, 724 005 409
nebo e-mail: ceduk-svos@volny.cz
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GALERIE VÁŽKA – tréninkový obchod
bčanské sdružení ESET-HELP
O
otevřelo dne 30. března 2006
v Brandlově ulici 1641 na Jižním Městě

tréninkový obchod pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním. Jedná
se o obchod s dárkovým zbožím, který
jsme nazvali Galerie Vážka. Naši klienti zde budou mimo jiné prodávat drobné umělecké předměty pocházející
nejen z výtvarných dílen pro handicapované osoby, ale také výrobky začínajících umělců, drobných řemeslníků
nebo i běžných občanů, kteří nejsou
profesionálními výtvarníky a jinde
nemají možnost své originální výrobky
prezentovat. Doplňkovým sortimentem budou dárkově balené čaje, káva
a víno. Základním cílem je však
poskytnout zaměstnání až jedenácti
klientům ročně.
Tento nový projekt vznikl díky
grantu, který nám byl udělen v rámci
programu JPD 3 a byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu,
státním rozpočtem České republiky
a rozpočtem hlavního města Prahy,
a také díky spolupráci s městskou částí
Praha 11, která nám poskytla nebyto-

vé prostory. Jsme velmi rádi, že se nám
tento projekt podařilo prosadit a uskutečnit, neboť diagnóza duševního onemocnění i po mnoha letech osvěty
zůstává v české společnosti něčím,
o čem se příliš nemluví.
Duševní onemocnění není něco,
s čím se člověk musí bezpodmínečně
narodit. Je to onemocnění, které může
postihnout kohokoliv z nás nebo
z našich blízkých v kterékoliv fázi
života. Příčin onemocnění může být
spousta a vliv má na všechny oblasti
dosavadního života – pracovní, osobní i společenskou. Výskyt duševních
onemocnění se zvyšuje. Vyspělé evropské země si to uvědomují a obdobné

projekty proto finančně podporují.
Jedním z takto podpořených projektů je
i právě ten náš. Součástí obchodu bude
informační koutek, který všem zájemcům poskytne základní informace
o problematice duševního onemocnění,
léčbě a rehabilitačních programech
poskytovaných různými organizacemi.
Naším obecným, a domníváme se, že
neméně důležitým cílem je, aby se náš
obchod stal trvalou součástí infrastruktury Jižního Města. Aby lidé věděli, že
zde mohou nejen nakoupit, ale i získat
informace, aby viděli, že naši klienti jsou
lidé jako oni, byť s určitým handicapem.
Věříme, že toto vše bude postupně přispívat k odstraňování mýtů o této problematice a k rozvoji občanské
společnosti. Všichni, kteří by měli
zájem s námi v rámci tohoto projektu
spolupracovat (např. nabídkou svých
výrobků), nás mohou kontaktovat na
e-mail:
galerie.vazka@esethelp.cz
Podrobnější informace nejen o tomto
projektu získáte na www.esethelp.cz.
Radka Havlíková, ESET – HELP
Foto: autorka

LABORATOŘ klinické biochemie a hematologie

áda bych naše občany informovala o službách, které
R
v naší jihoměstské části poskytuje Soukromá laboratoř
klinické biochemie a hematologie, která zde působí více než

dvanáct let. Naše motto zní: „Prospěch pacienta je při naší
práci vždy na prvním místě.“
Laboratoř v současné době poskytuje služby na čtyřech
pracovištích v Praze 11 a 4, a to v Šustově ulici 1930 (od 7.00
do 15.00 hodin, tel./fax 296 506 149, 296 506 147), v Konstantinově ulici 1479/1 (od 7.00 do 16.00 hodin, tel./fax
272 913 797), v Kloknerově ulici 1 (od 6.45 do 8.30 hodin,
tel.: 272 932 244, l. 119) a v Božkovské ulici 2967 (od 6.45
do 10.00 hodin, tel.: 272 770 517).
Provádíme laboratorní vyšetření v oblasti klinické biochemie, hematologie, diabetologie, serologie, imunologie a imunochemie. Význam laboratorního vyšetření je pro pacienta
nezpochybnitelný – přispívá ke včasnému stanovení správné
diagnózy. Výhodou pro pacienty i lékaře je každodenní působení klinického biochemika v laboratoři. Telefonických i osobních konzultací s ním a jeho poradny využívá stále více
občanů. V případě patologických nebo neočekávaných nálezů
může pak laboratoř neprodleně kontaktovat ošetřujícího lékaře. Naše laboratoř je v provozu celodenně, což v praxi znamená, že lékaři i v době odpolední ordinace mohou odeslat

pacienty k okamžitému laboratornímu vyšetření a v podstatě
ihned zahájit vhodnou léčbu. Pracovníci laboratoře v naléhavých případech, kdy se pacient nemůže osobně dostavit
k odběru krve na žádné z uvedených pracovišť, pořizují odběr
krve v jeho domácím prostředí. Vycházejí vstříc i našim seniorům a spolupracují s Centrem sociálních služeb Praha – Jižní
Město. V případě potřeby (např. preventivní prohlídky, epidemiologický dohled nařízený hygienickou stanicí apod.) si lze
dohodnout návštěvu odběrové sestry přímo na pracovišti nebo
ve škole. Laboratoř má smluvní vztah se všemi zdravotními
pojišťovnami, které hradí laboratorní vyšetření na základě
požadavku ošetřujícího lékaře. Stále důležitější je také prevence, kde laboratoř podporuje motivaci k zájmu o vlastní
zdraví výraznými slevami. Preventivní laboratorní vyšetření
umožňuje podchytit vznikající onemocnění na samém začátku. Nabízíme řadu preventivních vyšetření – hladiny cholesterolu a ostatních parametrů metabolismu tuků, hladiny
homocysteinu, přítomnosti protilátek proti HIV a virové hepatitidě typu C, vyšetření k včasné diagnostice rakoviny tlustého
střeva či prostaty, přítomnosti Helicobacter pyllori ve stolici
apod. Bližší informace vám poskytneme na labsin@volny.cz
nebo na www.labsin.cz.
MUDr. Dana Šináglová

TJ Uhříněves, oddíl volejbalu hledá
kvalifikovaného trenéra pro družstvo
děvčat ve věku 12–14 let.

Fotbalový oddíl TJ JM Chodov
přijímá chlapce narozené
1996–2000.

Děvčata už mají základní volejbalové návyky.
Vhodné i pro studenty pedagogické nebo tělovýchovné fakulty.
Tréninky 2x týdně v tělocvičně Lidového domu v Uhříněvsi,
v létě ve Sportovním areálu TJ Uhříněves V bytovkách.
Nástup ihned, fin. odměna dohodou. Kontakt ing. J. Šulc, tel.: 267 712 711.

Zájemci se mohou přihlásit během tréninku
každý čtvrtek od 16.30 hod. do 17.30 hod.
přímo na hřišti TJ JM Chodov,
Volkovova ulice nebo na tel.: 732 411 615
paní Andrea Lodinová.
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Citát Ingersolla Roberta Greena amerického politického vůdce a řečníka:
Je nádherné vědět, že alespoň v (tajenka) jste bez pout, že máte právo zkoumat všechny výšiny a hlubiny,
že v žádné ze všech rozsáhlých prostor myšlení neexistují zdi ani ploty, žádná zakázaná místa ani žádné posvátné kouty.

SOUTĚŽ
„Poznáváme Prahu 11“
aneb umění v ulicích
Jižního Města

M

noho 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 výherce, který
od ní obdrží věcnou cenu, např. CD, knihu nebo tričko.

Popište místo, kde se nachází tento útvar!
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. 5. 2006 na obálku napište heslo „Klíč“.

PŘIPRAVUJEME...

Čokoládové hrudky
– nepečené
s Janou Brzobohatou,
Klub seniorů, Křejpského 1

D

alší dobrota z kuchařky Babiččiny recepty nejen pro
dědečky, vydané pod záštitou MČ Praha 11. Pokud
máte nějaký vlastní originální recept, zašlete nám jej do
redakce, podělte se o něj se čtenáři Klíče.

Co potřebujeme:
1 mléko Salko – slazené, 10 dkg čokolády na vaření, vlašské
ořechy nasekané nahrubo, rozinky
Příprava:
Do rozpuštěné čokolády přidáme sladké mléko a chvíli
povaříme, směs by se měla táhnout, potom přidáme ořechy
a rozinky. Necháme při pokojové teplotě zchladnout, aby
hmota netekla. Lžičkou uděláme na papír hrudky a necháme
je vyschnout. Druhý den hrudky otočíme, aby vyschly i ze
spodní strany.
Přejeme vám dobrou chuť.

Řešení křížovky z minulého čísla: brzy to omrzí
Správné řešení soutěže z minulého čísla: Viz str. 28

KULTURNÍ PŘEHLED

■

květen 2006

Klíč

Majitelé kakaových skvrn
velikosti mexického dolaru
v Zahradě
a věrohodností „české
e čtyřicátých letech
kovbojky“. Od roku
minulého století vy1964 ale uteklo mnoho
cházel na pokračování
vody a řada lidí, kteří se
v časopise Ahoj. Jako dijakkoli podíleli na vznivadelní představení byl
ku tohoto parádního díla,
uváděn souborem Větrshlíží na nás z režisérskéník. V roce 1964 byl podho, hereckého nebo jinéle něho natočen film. To
ho nebe. Jen díky filmoby mohly být otázky do
vému pásu se s nimi můněkteré z televizních soužeme i po tolika letech
těží. Ano, je to Limonásetkat.
dový Joe Jiřího Brdečky.
V rámci cyklu Film
Režiséra Oldřicha Lips hostem, host s filmem
ského zaujal Brdečkův
uvedeme v Kulturním
román již za okupace, recentru Zahrada nezapožíroval jeho divadelní
menutelný film Limonáadaptaci, a již tehdy jej
dový Joe aneb Koňská
zamýšlel zfilmovat. Tento
opera (tak zní celý jeho
záměr se sice podařilo renázev) ve středu 31.
alizovat až o hodně pokvětna. Nenechte si ujít
zději, námět ale na aktusetkání se sympatickým
álnosti nic neztratil. „Akpistolníkem, ale hlavně
tuálnost filmu spočívá
s jeho představitelem
v odkrývání pokrytecké
Motto:
Karlem Fialou, absolmorálky – peníze jsou víc
než cit…“ To jsou slova Tento film je věnován drsným hrdinům ventem pražské konzerOldřicha Lipského. Je Divokého Západu, kteří mstili bezpráví vatoře a dlouholetým sólistou karlínského divazřejmé, že tato aktuálnost
a ochraňovali zákon – ať byl jakýkoliv dla, a s arizonskou pěnistále trvá.
STETSON CITY
cí, slečnou Tornádo Lou,
Film je hvězdně obsapaní Květou Fialovou,
zen, s Karlem Fialou
kterou vzhledem k častév titulní roli hraje plejáda znamenitých umělců – za všechny jmenujme mu vystupování u nás snad ani nemusíme předRudolfa Deyla ml., Miloše Kopeckého, Květu Fi- stavovat.
Jako novinku jsme tentokrát připravili dva zaalovou, Olgu Schoberovou nebo Josefa Hlinomaze – je plný skvělých replik a písňových textů (Ji- čátky představní. Ten první, v 17.15, pro ty, kteří se
řího Brdečky, Vratislava Blažka, Pavla Kopty, Ja- neradi vracejí domů později večer, ten druhý,
na Rychlíka). Za zmínku stojí také neobvyklá ba- v 19.00, pro všechny ostatní. Nevím, jestli s našimi
revnost, charakterizující jednotlivé scény. Připo- hosty „přijde zákon“, ale dobrá nálada určitě!
Jaroslav Kratochvíl
meňme, že v Americe žasli nad stylovou čistotou

V

2

KULTURNÍ PŘEHLED

Chodovská
vodní tvrz
149 00 Praha 11, Ledvinova 9
tel./fax: 267 914 831
(úterý–neděle 13.00–19.00 hod.)
www.chodovskatvrz.cz
E-mail: info@chodovskatvrz.cz

PROGRAM V KVĚTNU 2006:
KONCERTY
❑

čtvrtek

❑

11.

19.00

Jaroslav Šonský – housle a Patricia Bretas – klavír. Vystoupení předního houslisty
českého původu žijícího ve Švédsku
a brazilské klavíristky. Na programu:
J. Brahms, B. Smetana, E. Grieg a další
autoři.

Galerie Chodovské
vodní tvrze
POZVÁNKY NA VÝSTAVU
VELKÁ GALERIE (V 1. PATŘE):
František Ringo Čech – obrazy
Od 20. 4. do 14. 5. 2006
Jiří Kožíšek – porcelán
Od 19. 5. do 18. 6. 2006

MALÁ GALERIE (V PŘÍZEMÍ):
Magda Waageová – Letem světem –
keramické obrazy a objekty
Od 20. 4. do 14. 5. 2006

19.00

Jiří Kožíšek – porcelán
Od 19. 5. do 18. 6. 2006

Šansonové setkání. Rudolf Pellar, Milan
Jíra, Jan Petránek, v alternaci Tereza
Duchková, Marta Balejová nebo Filip
Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šanson,
věc veřejná“.

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

pondělí

středa

❑

❑

15.

17.

❑

❑

19.00

Radek Tomášek – recital legendárního
zpěváka, kytaristy a písničkáře. Z pořadů
„Žánrové vybočení v Tvrzi“. Spoluúčinkuje
R. Tomášek ml.
pondělí

❑

22.

❑

19.00

Vanda Kadeřábková-Březinová – soprán,
Markéta Vejvodová – klavír. Na programu:
G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Donizetti,
C. Debussy a další autoři. Skladby vokální
i pro sólový klavír.
středa

❑

24.

❑

19.00

Mozart a jeho čeští současníci. Účinkují:
Lyra da camera: Jitka Navrtátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán, Kateřina
Chudobová – flétna. Kromě skladeb
W. A. Mozarta zazní také díla českých
mistrů J. Myslivečka, F. X. Duška,
F. X. Brixiho, L. Koželuha a F. Bendy.
pondělí

❑

29.

❑

19.00

Jaroslav Svěcený – housle, Marie Synková - klavír v pořadu Romantické jarní
housle. Na závěrečném koncert sezóny
2005/2006 v rámci cyklu “Domovské koncerty na Chodovské tvrzi” zazní hudba romantických skladatelů, mj. A. Dvořáka,
P. I. Čajkovského, B. Smetany,
R. Schumanna a řady dalších.

Galerie je otevřena denně mimo
pondělí od 13.00 do 19.00 hod.
Restaurace je otevřena
ve všední dny od 11 do 23 hodin,
v sobotu a neděli
od 12 do 23 hodin.

KVĚTEN

2006

Místní lidová
knihovna
V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

Provozní doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

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

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

Termíny v roce 2006:
17. 5., 14. 6.
Kontakt:
Dr. Ing. Jaroslav Zvolánek, CSc.,
Nezvalova 831, 156 00 Zbraslav,
tel.: 257 921 197

ŠKOLNÍ ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
úterý ❑ 23. ❑ 19.00
ZUŠ Křtinská – absolventský koncert žáků
klavírního oddělení – Alena Vyskočilová,
Ondřej Vrátný. Spoluúčinkují: Šárka Koktová a trio Lyrica. Na programu J. S. Bach,
C. Stamitz, A. Dvořák, E. Grieg.
čtvrtek ❑ 25. ❑ 19.00
ZUŠ Křtinská – absolventský koncert. Jakub Trnka – klavír (ze třídy H. Píchové),
Markéta Lorencová – flétna (ze třídy
P. Graua). Na programu: L. v. Beethoven, F.
Chopin, J. Novák a další autoři.
úterý ❑ 30. ❑ 19.00
Konzervatoř Jaroslava Ježka – flétnová
třída prof. Aleny Křiklánové – Irena Havlíková, Dušan Navařík a Lisa Nosková. Klavírní doprovod Jakub Dvořáček. Na programu: V. F. Bach, B. Martinů, J. Moquet,
A. Chačaturjan.
Vstupenky si lze zamluvit
na tel.: 267 914 831 nebo zakoupit
v předprodeji KD Chodovská tvrz.

ZŠ Campanus pořádá
HEDVÁBNÉ DÍLNY
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

P

o loňských úspěšných dílnách,
kterých se i díky časopisu Klíč
zúčastnilo přes 70 malířů, opakujeme malování na hedvábí ke Dni
matek.
Ve dnech 10. a 11. května 2006
pořádáme v učebnách výtvarné
výchovy 2. stupně ZŠ otevřené
hedvábné dílny. Malovat se bude
od 16.00 do 20.00 hodin. Vstupné
50 Kč, rodinné vstupné 90 Kč. Program: malování vrapováním (hory
a údolí), na rámu, šály, šátky, obrázky na stěnu, polštářky, motýlky,
kravaty. Spojení: metro C – Chodov + BUS 1 stanice Jarníkova
Všechny srdečně zveme!

KVĚTEN

2006
❑

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

PROGRAM V KVĚTNU 2006:
pátek ❑ 5. ❑ 20.00
KONCERT KAPEL JIŽNÍHO PÓLU
Neplatná identita, Rhiwen, Divnej postoy,
Eskalátor, Angol paft, Lumpy ois, Gormenghast.
čtvrtek ❑ 11. ❑ 20.30
GEN 2000 – Májová rocková tancovačka.
pátek ❑ 12. ❑ 20.30
Rammstein Member's Club – revival koncert.

Přijímáme přihlášky do TANEČNÍCH
KURZŮ na sezonu 2006/2007 pro mládež
i dospělé.
Výuka standardních a latinskoamerických
tanců pod vedením Heleny Brožovské
s partnerem.
❑

Dále přijímáme přihlášky na druhé pololetí do kurzů NĚMČINY pro začátečníky
i pokročilé.
Možnost doučování školní látky.
❑ Též pořádáme kurzy HRY NA KYTARU,

akustickou i elektrickou, pod vedením zkušeného lektora.
Informace a přihlášky obdržíte
v kanceláři KD OPATOV.

Pobočka Opatov

pátek ❑ 19. ❑ 20.00
Professor a hosté – Beatles revival party.
úterý ❑ 23. ❑ 14.30
Klub aktivního stáří host Josef Zíma.
středa ❑ 24. ❑ 20.00
KEKS – rock koncert.
čtvrtek ❑ 25. ❑ 20.30
METAL FEST
Nötör, Bajonet, Mimo smysly.
pátek ❑ 26. ❑ 20.00
Ozzy Osbourne revival & Black Sabath revival s předkapelou Gang.
úterý ❑ 30. ❑ 20.00
Steamboat Stompers a Eva Emingerová –
dixieland koncert nejen k poslechu.
neděle ❑ 14., 21. ❑ 15.00
Nedělní taneční odpoledne s Velkým dechovým orchestrem Blažeje Zemana.
Ostatní pořady:
středa ❑ 3. ❑ 19.00
Hrátky s čertem v nastudování žáků ZŠ
Květnového vítězství 1554.
úterý ❑ 16. ❑ 16.00
Zpívání pro maminky MŠ Křejpského.
úterý ❑ 23. ❑ 9.00, 10.30
Námluvy s Medvědem – představení pro
školy divadla AHA.
pondělí ❑ 29. ❑ 18.00
Jarní koncert ZŠ Květnového vítězství 1554.
středa ❑ 31. ❑ 16.00
Akademie MŠ Vejvanovského.
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759
e-mail: opatov@mlp.cz

VÝPŮJČNÍ DOBA:
Pondělí jen studovna
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

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

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

SATYRIKON S. R.Ó
(kóMix z Petroniova Satyrikonu)
Eva Holá a Petr Šourek
2. 5.–3. 6. 2006

E

va Holá (1975) se zabývá volnou i užitou grafikou. Vystavuje instalace a připravuje performance. Od roku 2002 vede
kurz volné grafiky na Vysoké škole umělecko průmyslové. V roce 2001 absolvovala stáž v ateliéru grafiky na School of Art
ve Winchesteru, Anglie. V roce 2002 ukončila studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, studovala v ateliéru typografie
a písma pod vedením profesora Jana Solpery. Se svou autorskou knihu Snídaně
pro termita vyhrála v roce 1997 první cenu
v soutěži Grafika roku. Vystavovala v Pa-

lermu, Paříži a Litoměřicích, v Praze pak
na Designbloku, v divadle Ponec, v galerii
Nábřeží.
Petr Šourek (1974) je překladatel, publicista, dramaturg a vysokoškolský pedagog. Krátce byl úředníkem. Je doktorandem na Ústavu řeckých a latinských studií
Filozofické fakulty UK. V roce 2004 obdržel
výzkumné stipendium DAAD a pobýval na
Freie Universität v Berlíně. Předtím pracoval v Ústavu klasických studií AV. Ještě
předtím získal stipendium řecké vlády pro
studium na Athénské univerzitě. Je absolventem oborů filozofie a latina FF UK. Překládá z klasických i moderních jazyků.
Přeložil texty opata Sugera ze Saint-Denis, Geralda z Walesu, Démosthena, řecké
pohádky a bajky. Publikuje mimo jiné v Lidových novinách, Týdnu, Respektu, Taneční zóně, Divadelní revue, Souvislostech
a v Českém rozhlasu. Satyrikon s.r.ó KóMIX z Petroniova Satyrikonu se zabývá
posedlostí textem. Sleduje bláznivé počínání čtenářů Petronia, hon na rukopisy, jejich falšování, doplňování fragmentů, vytváření poznámkových aparátů, psaní doslovů, předmluv a dalších fantextů. Bez
povšimnutí nezůstává ani strašlivá žravost
knihomolů.
Nezvyklé zahájení výstavy proběhne
ve středu, 10. 5. 2006 v 19.15 hodin.
Jste-li zvídaví, rozhodně přijďte.
Těšíme se na vás

Olga Kučerová

KNIHOVNA OPATOV NABÍZÍ
DĚTEM V KVĚTNU 2006:
Středa ❑ 10. ❑ 15.00–17.00
Ptáci na větvi. Ptáci sice zpívají už od
února, ale ten z kolíčku na prádlo se hodí
vždycky. Navíc může být i praktickým doplňkem na psací stůl nebo záclony.
Vyrobit si ho můžete na tvůrčí dílně v knihovně Opatov.
7 klíčů pro Karla IV. & Praha – město Karla IV. Do 12. května 2006 se v knihovně
Jírovcovo náměstí a Opatov můžete zúčastnit vědomostní soutěže „7 klíčů pro
Karla IV.“ o době císaře Karla IV. Dozvíte
se z ní něco o tom, jak se v té době oblékalo, cestovalo nebo nakupovalo. 12. května je také uzávěrka výtvarné soutěže
s názvem „Praha – město Karla IV.“. Obě
soutěže jsou doprovodným programem
Městské knihovny v Praze k projektu „Karel IV. – císař z boží milosti“. Více na
http://www.mlp.cz/kareliv_souteze.php.
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Host v Zahradě:
čtvrtek ❑ 25. ❑ 19.00
Jiřina Jirásková – zábavný večer plný povídání o sobě, o divadle a o životě vůbec.

Stálá divadelní scéna
Studia Láďa Ladislava Smoljaka
a Divadélka U Panáků
Malenická 1784,
Praha 4, Jižní Město II
tel./fax: 271 910 246, 271 914 689
mobil: 775 242 314
e-mail: zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
wap: www.kczahrada.cz/wap

Internetová kavárna – celodenní provoz,
příjemné posezení ve dvoraně.
Internet 0,80 Kč/minuta.
Pronájem prostor – víceúčelový sál, konferenční a přednáškové prostory, tělocvičny, učebny, ateliéry.
Bohatá nabídka výtvarných, tanečních,
pohybových a jazykových kurzů.
Počítačové kurzy pro začátečníky.
PROGRAM V KVĚTNU 2006:
Koncerty:
čtvrtek ❑ 4. ❑ 19.00
Fleret – folkrockový nářez s lidovými kořeny z Vizovic.
čtvrtek ❑ 11. ❑ 19.00
Míša Leicht – sólový písničkářský recitál
frontmana bluegrassové skupiny COP.
úterý ❑ 16. ❑ 19.00
Bára Koubová a Patrik Henel (držitelé Porty), Petr Sedláček a Tomáš Gregor – kavárenský večírek folku a šansonu.
čtvrtek ❑ 18. ❑ 19.00
Chesed veEmed – židovské tradiční a lidové písně, posbírané po celém světě –
ve spolupráci se Židovským muzeem
v Praze.
Divadlo:
pátek ❑ 12. ❑ 18.30
Veselohra na mostě – Václav Klicpera –
hraje Dismanův rozhlasový dětský sbor.
středa ❑ 17. ❑ 19.00
Hymna aneb Urfidlovačka – Ladislav
Smoljak, hra se zpěvy Studia Láďa s prologem „Hymny šumí po krajinách českých“.

Film s hostem – host s filmem:
středa ❑ 31. ❑ 17.15, 19.00
Host: Květa Fialová a Karel Fiala – Film:
Limonádový Joe aneb Koňská opera –
s herci nejen o filmové komedii z roku
1964.
Film:
úterý ❑ 9., 30. ❑ 17.30, 20.00
Zátoka ticha – snímek o přátelství, pomstě
a toleranci – drama Jacoba Aarona Estese – USA, 2004.
pátek ❑ 5., 19. ❑ 17.30, 20.00
Zátoka ticha – snímek o přátelství, pomstě
a toleranci – drama Jacoba Aarona Estese – USA, 2004.
Setkávání:
středa ❑ 3. ❑ 18.30
Dějiny Židů v Praze – pořad Mgr. Blanky
Rozkošné – ve spolupráci s Židovským
muzeem v Praze – Rok s Židovskou kulturou.
středa ❑ 10. ❑ 18.30
Procházky historickou Prahou: Zahrady
Pražského hradu – nad diapozitivy s průvodcem Milošem Eksteinem.
pondělí ❑ 15. ❑ 18.30
Reiki – individuální duchovní cesta bez
omezení – léčení sebe i druhých – pořad
Mistrů Reiki Ing. Libuše a Edvarda Pytlových.
středa ❑ 17. ❑ 18.30
Mexiko, Belize, Guatemala – Světem
Mayů – cestopisná přednáška Filipa Melichara s diaprojekcí.
pondělí ❑ 22. ❑ 18.30
Cesty jógy: Artur Osborne vypráví o Ramanu Maháršim a jeho učení – přednáška
PhMr. Rudolfa Skarnitzla.
středa ❑ 24. ❑ 18.30
Grafologie – zrcadlo duše: Grafologie jako
syntéza teorie, řemesla a umění – cyklus
S. Francové z České grafologické komory.
pondělí ❑ 29. ❑ 18.30
Albánie – Za přírodou a památkami do země orlů – cestopisná přednáška Kamila
Hanáka s projekcí fotografií.
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středa ❑ 31. ❑ 18.30
Arnošt Goldflam – autorské čtení dramatika, režiséra a herce – ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.
Otevřená dílna pro dospělé:
Čtvrtek ❑ 25. ❑ 18.30
Závěsná dekorace – sušiny a netkaná
textilie – pro dospělé – nutno rezervovat:
Ilona Němcová (tel.: 736 406 043 či
271 910 246).
Pořady pro děti a mládež:
úterý ❑ 2., 9., 16., 23., 30. ❑ 15.00–18.00
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských
kartičkách Magic, Pokémon, YU-GI-OH!
LOTR a další.
sobota ❑ 6. ❑ 10.00–12.00
Dětská tvůrčí dílna – Pohádka o šípkové
Růžence – květinka – zápich do květináče
– pro děti od 3 let – vede Ilona Němcová.
sobota ❑ 6. ❑ 15.00
O srdci na pravém místě – Divadélko
U Panáků uvádí lidovou pohádku z cyklu
Pohádkový tulák Kašpárek – herci a loutky.
neděle ❑ 7. ❑ 15.00
Bábí a skřítkové – Divadélko U Panáků –
Květa Fialová a loutky – na motivy knih
pohádkářky Vítězslavy Klimtové.
úterý ❑ 9. ❑ 9.30
Hurá jedeme na výlet, jupí budou prázdniny! Skřítkové jedou na výlet! – pohádka
Divadélka Paleček s herci a loutkami.
sobota ❑ 13. ❑ 10.00–12.00
Tvůrčí, hravé, úsměvné dopoledne – pro
děti od 3 let – s sebou: výtv. potřeby a svačinku – vede MgA. Kateřina Schwarzová.
sobota ❑ 13. ❑ 15.00
Jak kouzelný mlýn škaredé baby na krásné panny semlel – Divadélko U Panáků –
z cyklu Pohádkový tulák Kašpárek.
neděle ❑ 14. ❑ 15.00
Cirkus u Panáků – Divadélko U Panáků
uvádí komponované autorské představení
s loutkami a písničkami P. Půty a P. Kočího.
čtvrtek ❑ 18. ❑ 9.30
Kejklíř – Divadelní společnost Kejklíř –
loutková pohádka a 50 minut dobré zábavy s hlubokým etickým obsahem.
čtvrtek ❑ 18. ❑ 14.00
Tři zlaté vlasy děda Vševěda – Divadelní
společnost Kejklíř – jedna z nejkrásnějších
pohádek s tradicí loutkového divadla.
sobota ❑ 20. ❑ celý den
Pestrobarevné divadlení v Zahradě aneb
Dětská divadelní Zahrada III. ročník – set-
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kání zaměřené na divadlo pro děti a mládež, hrané dětmi a mládeží.

pondělí ❑ 15. ❑ 14.00
Skřítkova kouzelná školka.

neděle ❑ 21. ❑ 15.00
Bábí a skřítkové – Divadélko U Panáků –
Naďa Konvalinková a loutky – na motivy
knih pohádkářky Vítězslavy Klimtové.

pátek ❑ 19. ❑ 9.00
Básník mužů aneb Evropské srdce Jana
Nerudy – literární pořad.

neděle ❑ 28. ❑ 15.00
DERNIÉRA – Bábí a skřítkové – Divadélko
U Panáků – Naďa Konvalinková a loutky –
na motivy knih pohádkářky V. Klimtové.
úterý ❑ 30. ❑ 9.00
Malované písničky – příběh setkání malíře
Pastelky a neposedného skřítka Šmodrchy
– veršovaný muzikálek.
Výstavy:
galerie ❑ 2.–29.
Krása ženy – Dáša Nová – originální drátované šperky, M. R. Vytvarová – fotografie
(vernisáž 2.5. od 18.00).
malý sál ❑ 2.–29.
Josef Koutný: Makro pastely (vernisáž
29.4. od 14.00) – připraveno ve spolupráci
s Amatérskou obrazárnou (www.ao.cz).
dvorana ❑ 4.–5.
Bulharsko – práce studentů Soukromé
střední školy reklamní tvorby Michael.
Bezbariérový přístup:
Spojení:
Metro Chodov, Bus 136, 154, 197
– stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 177
– stanice U Kunratického lesa

Kulturní dům

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

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V KVĚTNU 2006:
sobota ❑ 6. ❑ 16.30
Lízinka – maňásková pohádka divadla
Kováček.
sobota ❑ 13. ❑ 16.00
Mámo, mamko, maminko… oslava Dne
matek. Zábavné odpoledne pro děti i maminky se soutěžemi, výrobou dárečků
a tancem.

Hlídání dětí
Pomoc maminkám nabízí KD Klubka.
Zájmová činnost pro děti, které nechodí
do mateřské školy.
KD Klubka tradičně v průběhu školního roku připravuje program Klubíčko, který je
určen dětem od tří let. Po domluvě s lektorkou i pro děti mladší, které jsou však
dostatečně samostatné, aby tříhodinový
program byly schopné absolvovat.
Program probíhá v klubovně kulturního
domu. Není nutné dítě na jednotlivé dny
předem přihlašovat. Program je možné využívat dle vaší potřeby nárazově nebo pravidelně. Každý den má svou specializaci,
probíhá uceleně a je vhodné, aby dítě absolvovalo celé dopoledne.
Rozvrh:
V pondělí je část dopoledne věnována
sportu, kolektivním hrám v sále, v případě
pěkného počasí chodí děti ven.
Úterý je spojeno s dramatickou výchovou.
Děti se učí různá říkadla a básničky, pozornost je věnována správné výslovnosti.
Ve středu se děti věnují hře na jednoduché hudební nástroje a zpěvu písniček,
správné rytmizaci apod.
Ve čtvrtek se v Klubíčku modeluje. Nejčastěji z keramické hlíny. Pouze pro děti,
které jsou již zvyklé Klubíčko navštěvovat
a jsou samostatné.
Pátek je spojen s malováním a dalšími výtvarnými technikami.
Program probíhá každý den od 8.30 hod.
do 11.30 hod. Cena vstupenky je 80 Kč.
V úterý dopoledne je možné navštěvovat
samostatný program pro předškoláky.
Zde se děti připravují na svůj vstup do
školy. Procvičují si paměť, uvolňují ruku
pro správné psaní, zvládají základy matematických představ. Dostávají své první
domácí úkoly.
Cena vstupenky je 85 Kč.
Dále nabízíme pro předškolní děti (starší
čtyř let) v dopoledních hodinách možnost
výuky hry na zobcovou flétnu.
Klubka pro nejmenší
Už v době mateřské dovolené mohou maminky zapojit své děti do různých činností,
obohatit je o základy rozličných dovedností a rozvíjet jejich schopnosti před vstupem
do mateřské školy. Všestranné možnosti
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nabízí dětem od dvou let v doprovodu rodiče KD Klubka.
Jde o hodiny cvičení (9.30–10.15 hod.),
kde formou básniček, rytmických popěvků
a zábavných říkánek postupně děti procvičují celé tělo, rozhýbávají a rozcvičují problematické partie – ochablé svaly zad, nožní klenbu, podkolení. Pozvolna si zvykají
na motoricky náročnější cviky jako poskoky, předklony, kotouly s dopomocí a základní ovládání míče. Není zanedbatelné,
že poznávají i kontakt s jinými dětmi, nutnost se rozdělit, ale i poslechnout jednoduchý pokyn.
V pohybově estetických kurzech (úterý
dopoledne) mají děti s rodiči možnost vyzkoušet základní výtvarné techniky, procvičit si první dětské písničky s vlastním
doprovodem hudebních nástrojů a osvojit
si počáteční jednoduché vědomosti –
o zvířátkách, ročních obdobích, názvech
prstů, číslech.
Orientální tanec
Každý čtvrtek od 18.30 hod. a od 19.30
hod. můžete v Klubce zdokonalovat svou
postavu při orientálních tancích.
Těšíme se na vás!
Přihlašte se na www.dalila.cz,
telefon: 723 151 891 (Petra Vicherková)
AEROBIK PRO ŽENY A DÍVKY –
Aerobní cvičení s Veronikou Huvarovou probíhá každé úterý od 18.00 do 19.30 hod.
Cvičení TAIČI
Od 1. 3. 2006 je v KD Klubka otevřen nový kurz cvičení TAI–ČI pro začátečníky.
Kurz probíhá každou středu od 19.00 do
20.00 hod. Informace na tel.: 731 411 313.
ANGLIČTINA NA MATEŘSKÉ
Od února 2006 byly opět otevřeny kurzy
angličtiny, které jsou především určené
maminkám na mateřské dovolené. Zájemkyně mohou stále přijít učit se nebo zopakovat si angličtinu a popovídat si s ostatními maminkami v příjemném prostředí Kulturního domu Klubka. Informace získáte
na tel.: 739 054 930
office@agentura-hermes.cz
www.agentura-hermes.cz
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
V případě zájmu se, prosím, informujte
u paní Hrabětové na tel.: 272 930 149
v době: Po–Čt 8.30–15.00,
Pá 8.30–12.00
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Dům
dětí
a mládeže
Šalounova 2024, Praha 11
tel. 272 929 545, 272 917 077
e-mail: sal@ddmjm.cz
www.ddmjm.cz
Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 911 520
e-mail: jan@ddmjm.cz

PROGRAM V KVĚTNU 2006:
pondělí ❑ 1. ❑ 9.00–12.00
Na kole okolo*. Májové cyklistické setkání
pro všechny věkové kategorie. Závod na
kolech, pro nejmenší na tříkolkách, případně koloběžkách. Všichni zúčastnění budou
odměněni diplomem a drobným suvenýrem. Určeno pro volně příchozí děti od 3
let, mládež i dospělé. Prezence od 9.00.
Start v 9.30. Zdarma. Místo: Milíčovské
haldy – směr od metra Háje.
čtvrtek ❑ 4.
Biologická olympiáda. Kategorie D. Soutěž
je určená pro žáky z předem přihlášených
škol Prahy 4,11,12. Další informace v propozicích, které byly zaslány na školy nebo
na kontaktech DDM JM, Janouchova. Místo: DDM JM, Šalounova.
sobota ❑ 6.
Taneční soubor Cassiopeia – vystoupení.
Čelákovická duběnka. Soutěžní přehlídka
dětského tance. Místo: MDDM Čelákovice.
Další informace na www.mddm.celakovice.cz.
sobota ❑ 6. ❑ 10.00–17.00
Lukem a mečem*. Seminář základů boje
jeden a půl ručním mečem a historická lukostřelba. Určeno pro volně příchozí děti
od 10 let, mládež i dospělé. Zdarma. Kapacita je omezena! Přihlásit se můžete
v DDM JM, Šalounova a na e-mailu: beles@ddmjm.cz. Kontaktní osoba: Petr Beleš. Místo: zahrada DDM JM, Šalounova
(při nepřízni počasí v DDM JM, Janouchova – místo bude upřesněno den před akcí
na vámi uvedené kontakty).
sobota ❑ 13. ❑ odjezd v 8.01
Parní vlak do středověku – Lhotka*. Tato
akce pořádaná ve spolupráci všech DDM
v Praze a MHMP slouží jako tradiční setkání dětí a rodičů ze zájmových útvarů
všech domečků. Cílem akce je pobavit
účastníky a představit jim řadu akcí, které
pro veřejnost domy dětí pořádají – zejmé-

KVĚTEN

2006

Letní tábory DDM JM 2006
TUZEMSKÉ TÁBORY
místo
termín
Hoštka U Dubu
1. 7.–21. 7. 2006
21. 7.–4. 8. 2006
Hoštka Zelená louka
6. 7.–15. 7. 2006
15. 7.–29. 7. 2006
29. 7.–12. 8. 2006
12. 8.–26. 8. 2006
Kozojedy
1. 7.–8. 7. 2006
8. 7.–15. 7. 2006
15. 7.–22. 7. 2006
Vřesník
30. 7.–6. 8. 2006
Soběšín
12. 8.–19. 8. 2006
Nové Hutě
19. 8.–26. 8. 2006
Kozojedy
22. 7.–29. 7. 2006

Lála
Rezek
Jezdinský
Jezdinský
Glaserová
Máchová
Belešová
Dolejšová
Glaserová
Chytilová
Vrbová

15–23
7–15
7–15
7–15
6–15
8–15
4–12
4–7
10–26
6–15
6–12

ZAHRANIČNÍ TÁBORY
místo
termín
Španělsko
30. 6.–13. 7. 2006
11. 7.–24. 7. 2006
22. 7.–4. 8. 2006
2. 8.–15. 8. 2006
13. 8.–26. 8. 2006

vedoucí
Janovská
Slepičková
Glaserová
Chytilová
Vrbová

věk
od 6 let
10–25
od 8 let
10–20
8–18

PRÁZDNINOVÁ KERAMICKÁ DÍLNA
místo
termín
Praha
1. 7. – 6. 7. 2006

vedoucí
Žitná

vedoucí
Messnerová
Kvirenc

věk
6–13
7–15

zaměření
CTH, hry
CTH, hry
kurz pro náctileté
CTH, hry
CTH, hry
CTH, hry
VV, keramika
sport. tábor
VV, hry
hry, poníci
sport, volejbal
taneční soustř.
hry, všeobecně

zaměření
pobyt u moře
pobyt u moře
pobyt u moře
pobyt u moře
pobyt u moře

věk
od 12 let

Informace o cenách a přihlášky na výše uvedených kontaktech.
na nabídku volnočasových aktivit a letních
táborů. Odjezd z Hlavního nádraží v 8.01
hodin. Cílové místo: Lhotka u Mělníka, táborová základna. Odjezd zpět ze Lhotky
do Prahy v 16.05 hodin. Lístky lze získat
v DDM JM, Šalounova.

sobota ❑ 13. ❑ 14.00–16.30
Výtvarná dílna – mládež, dospělí.* Rukodělná dílna. Program: Drátkování. Určeno
pro volně příchozí děti od 10 let, mládež
a dospělé. S sebou přezutí. Vstupné: 40
Kč/osoba. Místo: DDM JM, Janouchova.

sobota ❑ 13. ❑ 9.30–11.30
Výtvarná dílna – děti.* Výtvarná a rukodělná dílná, základy grafických technik, malování na sklo, práce s přírodními materiály
apod. Určeno pro volně příchozí děti od 5
do 10 let. S sebou přezutí, pracovní oděv
a pití. Vstupné: 20 Kč/osoba. Místo: DDM
JM, Janouchova.

sobota ❑ 13. ❑ 14.30–15.30
Odpoledne pro mě.* Kalanetika, cvičení
na míčích, relaxace. Určeno pro volně příchozí mládež od 14 let a dospělé. Zdarma. Místo: DDM JM, Janouchova.

sobota ❑ 13. ❑ 9.30–11.00
Hrátky s přírodou.* Program: Mikroskopování, drobné pokusy, kvizy a hry. Určeno
pro volně příchozí děti od 7 do 12 let.
S sebou přezutí. Vstup zdarma. Místo:
DDM JM, Janouchova.

úterý ❑ 23. ❑ 15.30–18.00
Turnaj ve stolním tenise. Otevřený turnaj
pro děti a mládež od 7 – 16 let, v rámci
Týdnu sportu Prahy 11. Podle počtu a věku budou děti rozděleny do 2 kategorií.
Prezence od 15.30 hodin. Začátek: 15.45
hodin. S sebou: Pálku, míček, boty se
světlou podrážkou, občerstvení. Zdarma.
Místo: DDM JM, Šalounova.
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čtvrtek ❑ 25. ❑ 15.30–18.00
Turnaj ve stolním tenise. Otevřený turnaj
pro děti a mládež od 7–16 let, v rámci Týdnu sportu Prahy 11. Podle počtu a věku
budou děti rozděleny do 2 kategorií. Prezence od 15.30 hodin. Začátek: 15.45 hodin. S sebou: Pálku, míček, boty se světlou podrážkou, občerstvení. Zdarma. Místo: DDM JM, Šalounova.
čtvrtek–neděle ❑ 25.–28. ❑ 9.00–18.00
Bambiriáda.* Báječný dětský svět – prestižní akce, pořádaná Českou radou dětí
a mládeže (ČRDM), zábavnou formou
upozorňuje děti a jejich rodiče na možnosti, jež pro účelné trávení volného času nejmladší generace představují různá dětská
a mládežnická sdružení, včetně DDM Jižní Město. Další informace na www.bambiriada.cz. Místo: Vítkov, Praha 3 (v blízkosti
Památníku národního osvobození, ulice
Pražačka).
sobota ❑ 27. ❑ od 8.30 hodin
Volejbalový turnaj.* X. ročník. Turnaj je určen pro smíšená družstva všech věkových
skupin. V každém družstvu musí být nejméně dvě ženy. Do turnaje se mohou přihlásit družstva, která hrají volejbal na rekreační úrovni nebo nejvýše IV. třídu PVS.
Prezence družstev v 8.30 hodin, začátek
turnaje v 9.00 hodin. Startovné: 300
Kč/družstvo. Po celý den bude pro účastníky a diváky k dispozici malý bufet. Přihlášky zasílejte na adresu DDM JM, Šalounova, tel.: 272 929 545, SMS:
721 567 426, e-mail:
glaserova@ddmjm.cz. Do přihlášky uveďte název družstva a kontakt na kapitána.
Kontaktní osoba: Marie Glaserová. Místo:
ZŠ Ke Kateřinkám, sportovní areál.
sobota a neděle ❑ 27., 28.
Výprava za poznáním.* PROGRAM: zámek Hluboká nad Vltavou, ZOO Ohrada,
zámek Český Krumlov, Pohádkový dům –
Kabinet loutek Národního muzea.
ODJEZD: 27. 5. 2006 v 9.00 hodin, autobus bude stát při vjezdu do ulice Šalounova, Praha 4. PŘÍJEZD: 28. 5. 2006, okolo
17.00 hodiny na místo odjezdu.
UBYTOVÁNÍ: v turistické ubytovně DDM
Český Krumlov (6, 7, 10 lůžkové pokoje).
STRAVOVÁNÍ: 27. 5. – večeře; 28. 5. –
snídaně, oběd, svačina (zajištěno v místě
ubytování). S SEBOU: přezůvky, hygienické potřeby a ručník, pyžamo, kapesné pro
vlastní potřebu, jídlo a pití na sobotní den
CENA: 510 Kč/účastník. V CENĚ: doprava
autobusem, stravování, ubytování a vstup-
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né (viz. program). URČENO PRO: děti od
7 let, mládež, dospělé, rodiny.
KONTAKTNÍ OSOBA: Monika Messnerová, e-mail: messnerova@ddmjm.cz, tel.:
272 929 545.
středa ❑ 31. ❑ 9.30–11.30
PŘIJELA POUŤ.* Akce k Mezinárodnímu
dni dětí. Čeká na vás zábavné sportovní
soutěžení. Za jednotlivé disciplíny jsou děti
odměňovány bonbony a drobnými upomínkovými předměty. Určeno pro volně
příchozí děti od 3 do 6 let. Zdarma. Místo:
zahrada DDM JM, Janouchova.
KLUB BEROUN*
Klub pro volně příchozí mládež. Kulečník,
fotbálek, šipky, nové stolní hry, stiga hokej,
projektor. Otevřeno: pondělí–čtvrtek,
16.00–20.00 hodin. Vstup zdarma, platí
i pro akce. Místo: DDM JM, Šalounova.
PROGRAM:
Den Punku – 2. 5. 2006
Turnaj fotbálek – 9. 5. 2006
Turnaj šipky – 22. 5. 2006
Filmotéka
Novinky i staré kusy filmového plátna
Termíny: 3., 10., 17., 24., 31. 5. 2006
vždy od 17.30 hodin
Další informace naleznete na
www.ddmjm.cz.
Kontaktní osoba: Zbyněk Lála.
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO ŠKOLY
3. 5. Vybíjená – ZŠ Ke Kateřinkám
10. 5. Mc Donald’s Cup – Fotbal
– ZŠ Pošep. nám.
11. 5. Mc Donald’s Cup – Fotbal
– ZŠ Pošep. nám.
18. 5. Přehazovaná – ZŠ Ke Kateřinkám
Další informace naleznete na
www.ddmjm.cz.
Kontaktní osoba: Zuzana Máchová.
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB DDM JM*
Zápasy volejbalu, IV. třída Pražské volejbalové soutěže, vždy od 18.00 hodin.
3. 5 – Uhříněves B – DDM JM
10. 5. – DDM JM – Dolní Počernice
15. 5. – Kyje A – DDM JM
22. 5. – DDM JM– Počernice A
24. 5. – Iuridica – DDM JM
29. 5. – DDM JM – Malešice
(10., 22., 29. – antukové hřiště
při ZŠ Ke Kateřinkám)
Kontaktní osoba: Marie Glaserová.

* Akce organizované za finanční podpory
Magistrátu hl. m. Prahy.

Nebojte se
počítače…
šem, kdo by se chtěli seznámit
s ovládáním počítače a základními
programy, jsou i nadále určeny kurzy
v KC Zahrada. Lekce pro úplné začátečníky v rámci Národního programu počítačové gramotnosti se připravují za podpory společnosti Computer Help a Ministerstva informatiky ČR. Díky těmto
silným partnerům lze tyto dvouhodinové
pořady (2x60 minut) nabízet za symbolický poplatek 100 Kč.
V současné době jsou vypsány kurzy:
Základy práce s počítačem, Texty v počítači a Internet a e-mail. Je možné navštívit jednotlivé lekce, cyklus však doporučujeme absolvovat jako celek, kurzy na
sebe totiž navazují. Po absolvování
všech hodin by měl být účastník schopen
základní práce s počítačem vybaveným
Windows XP, bude umět napsat a upravit
text v programu Microsoft Word, vyhledávat informace na internetu či přijímat
a odesílat elektronickou poštu.
Kurzy se konají v úterý nebo čtvrtek,
v dopoledních či odpoledních hodinách,
probíhají v nově zřízené počítačové
učebně Zahrady v Malenické ulici 1784.
Každý týden se probírá jedno téma, maximální počet účastníků je 12. Každý návštěvník kurzu dostane zdarma výukový
materiál v podobě brožury a CD-ROMu,
po absolvování patřičných hodin i certifikát – potvrzení o účasti.
Bližší informace a registrace na celorepublikové bezplatné lince 800 800
028, popř. v Kulturním centru Zahrada
na telefonu 271 910 246.
Lektoři Zahrady vás rádi, ochotně
a bezbolestně zbaví strachu z počítačů.
Tomáš Rulf

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

PROGRAM V KVĚTNU 2006:
čtvrtek ❑ 4. ❑ 18.30
Koncert žáků.

Sál ZUŠ Křtinská

středa ❑ 10. ❑ 18.30
Absolventský koncert žáků.
Sál ZUŠ Křtinská
čtvrtek ❑ 11. ❑ 18.30
Absolventský koncert žáků.
Sál ZUŠ Křtinská
pondělí ❑ 15. ❑ 18.30
Absolventský koncert žáků.
Sál ZUŠ J. Růžičky
čtvrtek ❑ 18. ❑ 18.30
Absolventský koncert žáků.
Sál ZUŠ Křtinská
pátek ❑ 19. ❑ 18.30
Jarní koncert pěveckých sborů. Koťata,
Kantilenka, Pražská kantiléna.
Kostel U Salvátora
pondělí ❑ 22.
Koncert žáků.

❑

18.30

Sál ZUŠ J. Růžičky

středa ❑ 24. ❑ 18.30
Absolventský koncert žáků.
Sál ZUŠ Křtinská
čtvrtek ❑ 25. ❑ 18.30
Absolventský koncert žáků.
Sál ZUŠ Křtinská
neděle ❑ 28. ❑ 18.30
Vystoupení tanečního oddělení.
Divadlo U Hasičů
pondělí ❑ 29.
Koncert žáků.

❑

18.30

Sál ZUŠ J. Růžičky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Pondělí 22. května 2006
ZUŠ J. Růžičky 14–17.30 hod.
Úterý 23. května 2006
ZUŠ Křtinská 14–17.30 hod.
Oddělení sborového zpěvu ve školním roce 2006/07 otevírá nové oddělení pro děti
z mateřských škol. Přijímáme děti od 5 let,
které rády zpívají a mají zdravý hlas.
Zápis v úterý 6. 6. 2006 od 14 do 17.30 hod.
v ZUŠ Křtinská, Praha 4-Háje
Bližší informace Zuzana Drtinová
tel.: 267 900 135
Těšíme se na vaši návštěvu
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Nábory

a moderní tanec, lidový tanec, scénický
tanec.

Hudební obor: vyučuje se 1–2x týdně
zpravidla v rozsahu 45–70 minut týdně.
Hudební nástroj: Klavír, akordeon, housle, violoncello, kytara, zobcová flétna, sólový zpěv (doporučeno od 7 let = 2. tř.
ZŠ/). Příčná flétna, klarinet, saxofon,
trubka, pozoun, lesní roh, kontrabas, basová kytara, el.kytara, bicí nástroje (od
10 let). Cimbál, dudy (od 9 let). Sborový
zpěv – přípravná oddělení Koťata a Kantilénka, koncertní oddělení Pražská kantiléna (od 5 let).

Jak se přihlásit do Základní umělecké
školy Jižní Město

Studium se člení na přípravné studium
do 7 let – základní: I. stupeň do 14 let, II.
stupeň do 18 let, studium pro dospělé od
19 let. Na I. stupni základního studia je
povinná docházka do hudební nauky. Žáci mohou navštěvovat také komorní
a souborovou hru nejrůznějších žánrů
a zaměření.
Výtvarný obor: vyučuje se 1x týdně 3x
45 minut vcelku. Přípravné studium do 8
let základní studium I. stupně do 14 let,
II. stupně do 18 let, studium pro dospělé
od 19 let. Kresba, malba, grafika, modelování, keramika, dekorativní práce.
Taneční obor: vyučuje se 1x týdně 2–3x
45 minut vcelku, přípravné studium do 7
let, základní studium I. stupně do 14 let,
II. stupně do 18 let, studium pro dospělé
od 19 let. Taneční průprava, klasický

KD KLUBKA NABÍZÍ
PRONÁJEM
VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se, prosím,
na tel.: 272 930 023.
• Jste dobrá (možná začínající)
skupina, která chce koncertovat?
• Vytváříte alternativní divadlo?
• Chystáte zajímavou akci pro
veřejnost?

Nabízíme vám prostory v klubu
Na dně! Volejte, mailujte na číslo
a adresu o. s. Kamínek.
Informace: www.kaminek.org

Literárně-dramatický obor: vyučuje se 1x
týdně 2-3x 45 minut vcelku, přípravné
studium do 8 let, základní studium I.
stupně do 14 let, II.stupně do 18 let, studium pro dospělé od 19 let.

V měsících březen až květen chodí pedagogové ZUŠ do mateřských škol na
průzkum hudebnosti, rodiče jsou pak informováni o zjištěném talentu a jsou pozváni k zápisu do umělecké školy. Děti
se pak nemusí dostavit k přijímacím
zkouškám.
Věk dětí pro přijetí není omezen, ale nejlepší začít co nejdříve.
Přijímací zkoušky pro školní rok
2006/2007 se konají:
pondělí 5. 6. a úterý 6. 6. 2006
od 14 do 17.30 hod. na ZUŠ Křtinská
středa 7. 6. a čtvrtek 8. 6. 2006
od 14 do 17.30 hod. na ZUŠ J. Růžičky

hudební obor – zkouší se hudební sluch,
rytmus a hudební představivost, výtvarný
obor – mladší děti – kresba nebo malba
zpaměti na téma oblíbená pohádka,
starší děti – kresba malého zátiší, literárně-dramatický obor – přednes nebo četba textu, taneční obor – posuzuje se hudební a rytmické cítění.

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE
Jana a Zdeněk
Červinkovi
nabízejí masážní služby
■ klasická masáž
■ segmentová masáž
■ prvky měkkých technik
■ masážní přístroje Shiatsu
Kontakt:
tel.: 606 882 234
nebo 723 027 679
bezbariérový objekt
Peterkova 1965, Jižní Město II
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Zakouřilova 955, 149 00 P 11-Chodov
tel.: 272 950 557
www.cestykesvetlu.cz
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Unikátní umělecký interiér Zdeňka Hajného s obrazy a světelnými objekty z krystalů, který působením hudby a měnícího se
osvětlení nabízí prostředí jediné svého
druhu na světě. Součástí galerie je také
expozice výtvarných děl předních českých
výtvarníků: Z. Čechové, M. Eremiášové,
J. Š. Fialy, O. a M. Hudečkových,
J. Kristoforiho, J. Nálepy, J. Skřivánka,
J. Šerých, O. Zoubka a dalších.
Prodejní výstava děl výše jmenovaných
a hostujících umělců
KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
V KVĚTNU 2006:
středa ❑ 3. ❑ 19.00
Breviář vodnářského věku – Trojčlennost
světa kolem nás a v nás. Hledání ztracené
harmonie světa. Přednáší Ing. Adolf Inneman PhD., autor stejnojmenného seriálu
v časopisu Dotek.
čtvrtek ❑ 4. ❑ 19.00
Od etiky vnějších příkazů k vnitřní etice
srdce. Přednáší doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc.
středa ❑ 10. ❑ 19.00
Filozofie advaita védánty– 1. část. Filozofie advaity považuje za absolutní zdroj to,
co nazývá brahman, a z tohoto základu
vše odvíjí. Přednáší filozof, jogín, autor
četných knih s duchovní tématikou PhMr.
Rudolf Skarnitzl.
pátek ❑ 12. ❑ 19.00
Muž a žena, vztahy duše i těla a nemoci,
vliv na budoucí pokolení. Přednáší významný slovenský lékař prim. MUDr. Ivan
Rusnák, CSc., kterého letité zkušenosti
utvrzují v tom, že se na člověka musíme
dívat nejen očima „klasické medicíny“.
Možnost objednání zdravotních konzultací
u prim. MUDr. Ivana Rusnáka, CSc.
(tel.: 602 374 947).
neděle ❑ 14. ❑ 19.00
Zpíváme, zpíváte, zpívají .... Mantry. Mj.
zhudebněné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá
a slovem doprovází Richard Holický.
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středa ❑ 17. ❑ 18.30
Harmonizace, obnova a léčení člověka pomocí pulzní magnetoterapie. Součástí
přednášky bude možnost vyzkoušet si působení „pulzní magnetoterapie“ společnosti Magenta s.r.o. Přednáší prom. biol.
Izabela Klímová a Václav Cikánek.
čtvrtek ❑ 18. ❑ 19.00
Myšlenky, slova, činy. O myšlenkách mudrců staré Číny, Egypta a Persie, zasvěcenců H. Trismegista, Lao’c, vezíra Ptahhotepa, Bhagavadgíty, Bible, Avesty, královny ze Sáby, Mistrů J. A. Komenského,
Danta Aligieriho, J. W. Goetha, F. Bílka
a J. Mrázka. Hovoří Ing. Adolf Inneman
PhD. s Milanem Friedlem. Hudební spolupráce Josef Krček. Každý návštěvník obdrží na památku večera, pořádanému k životnímu jubileu Milana Friedla, originální
grafický lístek Josefa Dudka.
pátek ❑ 19. ❑ 19.00
Mystérium člověka: Člověk a kosmické rytmy. Přednáší Tereza Skoumalová.

OTEVŘENO:
Galerie a prodejna:
středa až neděle 14.00–19.00 hod.
Křišťálová čajovna:
středa až neděle 14.00–21.00 hod.
Vstupné do galerie a čajovny 50 Kč, děti
a senioři 25 Kč, ZP, ZTP, ZTP-P zdarma.
Po 19.00 hod. (v době, kdy není pořad) je
VSTUP DO ČAJOVNY ZDARMA.
Vstupenky na pořady 30 Kč až 120 Kč
v předprodeji v pokladně galerie.
Změna programu vyhrazena.
Informace také na internetu:
www.cestykesvetlu.cz,
www.pozitivni-noviny.cz,
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

OBČANSKÉ
PORADENSKÉ
CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

středa ❑ 24. ❑ 19.00
Tarot a partnerské vztahy. Přednáší psychoterapeutka Eva Kňapová.

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

pátek ❑ 26. ❑ 19.00
Tibet – cesta za sebou samým. Co srdce
rozdá, neztrácí, je to uloženo v srdcích
druhých lidí. Přednáší Ing. Petr Lukeš ze
Sdružení Regenerační Centrum Harmonie.

Občanské sdružení Společnou cestou nabízí veřejnosti služby Občanské poradny
Jižní Město, která bezplatně, anonymně,
diskrétně a nezávisle poradí každému, kdo
se na ni obrátí. Poradci podávají informace
z oblasti sociálního zabezpečení, rodinněprávních vztahů, bydlení, pracovní, spotřebitelské, majetkové apod. Nově poskytujeme informace týkající se Evropské unie
a volného pohybu osob, přístupu na pracovní trhy a ochrany spotřebitele v rámci
EU a dále kontakty na instituce EU.

Křišťálová čajovna:
Od středy do neděle v 15.00 hod.
■ VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazová

fantazie – část II. Je tvořena unikátním
spojením projekce obrazů Z. Hajného se
snímky z Hubbleova teleskopu. Kosmoobrazy vznikající tímto spojením jsou při každé projekci vždy originální, divák má tak
ojedinělou možnost být svědkem zrodu
nových a původních kosmovizí. Ze záznamu doprovází T. Fischerová a M. Moravec,
hudba i zpěv Yoshié Ichige. Autor: Z. Hajný,
režie: V. Poltikovič.
V sobotu a neděli v 17.00 hod.
■ PUTOVÁNÍ VESMÍREM – hudebně poe-

tická kompozice – část III. S projekcí mystických obrazů Z. Hajného a snímků z hlubin vesmíru. Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem. Ze záznamu provází J. Kováříček, studio KOVA Production Austrálie.

Hodiny pro veřejnost:
úterý–čtvrtek
10–18 hod.
Telefonicky:
úterý–čtvrtek
10–18 hod.
pondělí a pátek 9–15 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu
Kateřina Čočková

TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Prahy 11 na kanálu UPC:
7.45, 12.45, 18.45 a 22.45
Zpravodajství můžete sledovat
i na: www.praha11.cz
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❑

Janouchova 671
Praha 11
tel.: 272 912 124,
603 468 151
benjamin.webpark.cz

INFORMAČNÍ HODINY:
úterý a čtvrtek
11.00–12.30 hod.
středa a pátek
11.00–12.00 hod.

Náš rozvrh jednotlivých hodin pokrývá
prakticky celý pracovní týden od rána až
do večera. Přesný rozpis hodin se dozvíte, když nás navštívíte nebo zatelefonujete. My vám pomůžeme vybrat nejvhodnější hodiny pro váš volný čas. Programy
jsou zaměřeny na prevenci vadného držení těla, zahrnují i cvičení na míčích.
PROGRAM V KVĚTNU 2006:
❑ ČAS BÝT SPOLU – pro rodiče s dětmi
od 9 měsíců – nabízíme možnost setkávat
se, vyměňovat si zkušenosti, děti mají
možnost využít pro svoji hru a pohyb netradiční pomůcky pro rozvoj jemné i hrubé
motoriky, odborné rady jim poskytne zkušená pohybová instruktorka. Program
probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, skupinky jsou rozdělené podle věku
dítěte.
❑

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 2 LET
– program je určen pro rodiče s dětmi od 2
do 3 let. Jedná se o pohybově-edukační
program s důrazem na hravou formu s říkadly a písničkami. Důraz se klade na kontakt mezi dětmi a rodiči. Do lekcí je zařazováno cvičení na míčích, důležité pro
osvojení si správného držení těla. Cvičení
probíhá každý den, děti jsou do skupinek
rozděleny podle věku.
❑

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

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

KONDIČNÍ CVIČENÍ MAMINEK
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ – je určené pro maminky, zahrnuje cvičení na míčích,
s overbally, body building, step aerobik,
power yogu a strečink Probíhá denně dopoledne od 10.15 hod. V době cvičení je
zajištěno hlídání dětí jakéhokoliv věku. Odpolední hodiny kondičního cvičení jsou
otevírány až podle zájmu a většinou není
zajištěno hlídání.
❑ CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – cvičení se
zkušenou porodní asistentkou. Zahrnuje
cvičení na míčích a s overbally zaměřené
na problematické svalové skupiny a na
odstranění bolestí zad. Naučí vás relaxovat a správně dýchat. Cvičení probíhá
v pondělí v 16.00 hod. a ve středu
v 11.00 hod. s možností hlídání dětí.

KVĚTEN
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DALŠÍ PROGRAM:
❑

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

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

Aktuál

televizní zpravodajství Prahy 11

❑

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

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

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ DOSPĚLÝCH
NA MÍČÍCH – Cvičení určené pro ženy
s problémy se zády a klouby. Uvolňuje
svalové napětí, posiluje oslabené svaly.
Ke cvičení se využívá rehabilitačních míčů
a overballů. Cvičení probíhá v pondělí
v 18.30 hod.
❑

NABÍDKA POBYTŮ – Letní ozdravný
pobyt s plaváním dětí: hotel Mozolov –
15. 7.–22. 7. 2006. Letní aktivní dovolená
pro celé rodiny v krásném prostředí České
Sibiře, program nabízí plavání dětí od 9
měsíců, cvičení a výtvarnou dílnu pro děti
od 2 let, pro maminky kondiční cvičení,
táborák, bojovku, hry v přírodě.
Bližší informace se dozvíte na našem tel.
čísle nebo osobně.

Již pátým rokem připravuje
pro obyvatele Jižního Města
televizní štáb TV 11 za podpory naší městské části „Aktuál“,
zpravodaj Prahy 11.
Televizní zpravodajství můžete
sledovat na informačním kanálu
UPC každý den
v těchto vysílacích časech:
7.45 hod., 12.45 hod.,
18.45 hod., 22.45 hod.
Chcete-li, aby významné události ve vaší
škole, klubu důchodců, občanském sdružení atd., natočil zpravodajský štáb, postačí, když nás budete předem informovat
na e-mailu: studio@gjm.cz nebo tel.:
777 801 494, či v odboru kanceláře starosty na l. 487 nebo v redakci Klíče na
l. 217 a 487.

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

VÝPŮJČNÍ DOBA:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

KVĚTEN
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KDE NÁS NAJDETE?
Po–Pá od 10 do 20 hod.
U Zeleného ptáka 1158,
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel.: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
zástávka bus U Kunratického lesa
spec. bus pro vozíčkáře č. 1
bus č.122 a 177
z metra C Chodov i Opatov
CO NABÍZÍME?
• internet, tisk, kopírování A4, skenování,
faxování, vypalování CD
• prodej a renovace inkoustových náplní
do tiskáren
• PC kurzy
• pravidelné pořádání výtvarných výstav
v prostorách našeho klubu
• kurz angličtiny pro začátečníky a mírně
pokročilé
• poradenskou činnost pro hendikepované
a seniory
• rezervaci a prodej vstupenek
– Ticketportál.cz
• organizování kulturních akcí nejen pro
zdravotně postižené a seniory
Internet a podstatnou část našich služeb
poskytujeme pro držitele ZTP/P zcela
zdarma, velké cenové slevy máme také
pro držitele ZTP, studenty, děti a seniory.
CENÍK:
Internet
1 hodina
1 hodina
1 hodina

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

JAPONSKÁ MASÁŽ

Shiatsu
Dobrá metoda pro uvolnění
fyzických i psychických bloků.
Masáže 5 min od metra Háje,
cena 250 Kč/1 hod.,
360 Kč/1,5 hod.
Objednávky přijímá:
Petr Mach, tel.: 603 163 623
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Fax

dle tarifu a pásma

Skenování pro všechny

10 Kč

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

od 5 do 15 Kč
2 Kč
3 Kč

KURZY:
PC kurzy individuální jsou do konce června obsazeny. Přijímáme přihlášky na září
až prosinec 2006 na kurzy měsíční nebo
čtvrtletní.
Kurzy anglického jazyka
vždy v úterý:
16.00 hod. – pokročilí
17.00 hod. – mírně pokročilí
Přijímáme ještě přihlášky.
VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:
■ Zveme Vás na 11. výstavu
členů kroužku arteterapie AMD
z Petýrkovy ulice v Praze 11.
Vystavují: vedoucí kroužku Pavel Soukup
- oleje, Stanislava Rédlová malbu akrylovými barvami a akvarely, Eva A. Schmidtová akvarely a perokresby, František Újezdský umělecké fotografie, Lenka a Lucie
Šindelářová malbu na hedvábí, Jana a Kateřina Formánková malbu na hedvábí
a sklo, Blanka Jedličková ruční práce.

Výstava potrvá do 9. června 2006.
Otevřeno: Po–Pá od 10.00 do 20.00 hodin

Nízkoprahový
klub Jižní Pól
občanské sdružení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11, tel.: 272 916 482
e-mail: jiznipol@proximasociale.cz

je otevřený prostor pro setkávání
kam si můžete přijít popovídat a posedět,
vypít šálek lahodného čaje v Amundsenově čajovně, zahrát si fotbálek (5 Kč), stolní tenis a kulečník (2 Kč). Můžete se též
občas výtvarně vyřádit, vyvolat fotky
v místní fotokomoře, zajamovat si a zatančit při hudební sešlosti nebo se mrknout
na výstavu. K dispozici je i Antiakvariát
s literaturou pro dlouhé polární podvečery,
zkušebna pro začínající kapelky, prostor
pro výstavy…
Uvítáme vaše nápady a projekty, jaké
např. promítání z cest, koncerty, party,
dílny, přednášky, divadlo, čtení…
PROVOZ KLUBU
Po 15–21
Út 15–21
St 15–21
14–15
Čt zavřeno
Pá 15–21

Petr a Ilona
Petr
Ilona
kontaktní hodiny Ilona
Petr a Ilona

Informace na www.proximasociale.cz

Křesťanské
společenství
Modletická ulice 1401, Praha 4

Scházíme se v klubu Na Dně
v Křesťanském centru (vchod E)

KﬁesÈansk˘ sbor
Praha JM

Srdečně vás zveme na nedělní
bohoslužby přístupné veřejnosti

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

neděle 7., 14., 21. a 28. května 2006
od 9.30 do 11.30 hod.
Písně s kytarou, zamyšlení na Biblí,
program pro děti, modlitby
V týdnu pořádáme setkání v rodinném
prostředí, kam jste rovněž srdečně zváni.
Informace:
Zdeněk Rašovský, zdeba@volny.cz,
tel.: 606 220 297
a Jan Liebig, jan.liebig@tiscali.cz
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Římskokatolická
farnost
u kostela sv. Františka z Assisi
Na Sádce 18, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 934 261
e-mail: fara.chodov@volny.cz
www.kcmt.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Pondělí
6.30
Úterý
18.00 + výstav
Nejsvět. Svátosti
Středa
18.00
Pátek
18.00
Sobota
7.30
Neděle
8.30, 10.30, 20.00
KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ
Křesťanské centrum – Jižní Město,
Modletická 1401, tel.: 267 910 008
Čtvrtek
Neděle

18.00
10.00

Farní knihovna
sv. Františka z Assisi
je umístěna v suterénu
farní budovy. Je poměrně velmi dobře vybavena nejen literaturou duchovně zaměřenou (bible, její výklady
a úvody, církevní dějiny, duchovní osobnosti a svatí, církevní
dokumenty aj.), ale i literaturou zabývající
se dějinami všeobecně, uměním, cestopisy, beletrií, mapami a literaturou řady dalších oborů včetně dětské literatury – celkem přes 4 000 svazků. Kromě toho je
možné si vypůjčit i časopisy různého zaměření; v poslední době jsme získali
i menší množství nahrávek na kazetách
a CD.
Knihovna, v níž je možno si knihy půjčovat, je zatím otevřena každou neděli od
9.30 do 12.00 hod., v případě většího zájmu bude možné ji zpřístupnit i v některý
všední den.
neděle ❑ 14. ❑ 15.00
Tradiční pouť ke kapli sv. Jana Nepomuckého. Starobylá ulice v Hájích. Po programu následuje odpoledne pro děti v Hostivařském lesoparku.

úterý ❑ 30. ❑ 18.00
Udělení svátosti biřmování – biskup Václav Malý. Při mši v koslele sv. Františka
z Assisi. Následuje setkání s otcem biskupem a biřmovanci ve farním sále.
Tradiční jarní burza oblečení a obuvi.
Příjem: neděle 21. 5. 2006 od 10.30 do
12.00 hod., pondělí 22. 5. 2006 od 16.00
do 19.00 hod.
Prodej: úterý 23. 5. 2006 od 16.00 do 18.
00 hod., středa 24. 5. 2006 od 16.00 do
18. 00 hod.

KVĚTEN

RADA A POMOC
– BEZPLATNÁ PORADNA
❑ Bezplatná právní poradna (každou středu 16.00–18.00) nutno objednat se na tel.:
736 469 284 (poradna Rada a pomoc,
vchod D).
❑ Bezplatné terapeutické konzultace (každý čtvrtek 17.00–19.00) nutno objednat se
na tel.: 736 469 284 (poradna Rada a pomoc, vchod D).

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

budova Křesťanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro
tel.: 272 927 239, 603 180 180
http://alterapars.hopto.org
e-mail: alterapars@seznam.cz

PROGRAM V KVĚTNU 2006:
čtvrtek ❑ 11. ❑ 19.00
Bylinky pro zdraví i pro radost, přednáška
v rámci cyklu »Rada a pomoc«, vstupné
20 Kč (Klub Na Dně, vchod E).
pátek ❑ 12. ❑ 19.30
Literární večer, tentokrát věnovaný svatému Janu Nepomuckému, jehož svátek
oslavíme 16. 5. (Klub Na Dně, vchod E).

PROGRAM V KVĚTNU 2006
středa ❑ 3. ❑ 17.30–19.00
Keramické odpoledne pro děti i rodiče.
středa ❑ 24. ❑ 17.30–19.00
Keramické odpoledne pro děti i rodiče.

pondělí ❑ 15. ❑ 15.00
Miniškola sportu, Křesťanský sportovní
klub, přihlášky na tel.: 603 256 411.
sobota ❑ 20. ❑ 10.00–18.00
Nácvik technik relaxace, jednodenní seminář s nácvikem způsobů, jak rychle odpočívat, účastnický poplatek 100 Kč, přihlášky na tel.: 736 469 284, v rámci cyklu »Rada a pomoc« (Klub Na Dně, vchod E).
pondělí ❑ 22. ❑ 15.00
Miniškola sportu, Křesťanský sportovní
klub, přihlášky na tel.: 603 256 411.
čtvrtek ❑ 25. ❑ 19.00
Líná jóga aneb cvičení jógy opravdu pro
každého I., přednáška s nácvikem, vstup
20 Kč, v rámci cyklu »Rada a pomoc«
(Klub Na Dně, vchod E).
pondělí ❑ 29. ❑ 15.00
Miniškola sportu, Křesťanský sportovní
klub, přihlášky na tel.: 603 256 411.

2006

budova Křesťanského centra JM
Modletická 1401, tel./fax: 272 919 803
e-mail: kaminek@kaminek.org
www.kaminek.org

DIXIE klub
v tělocvičně, vchod A, 1. patro
❑

nízkoprahový klub pro děti školního věku

❑

volnočasové aktivity a zážitková pedagogika; činnosti uplatňující a podporující
různé druhy tvořivosti, zábavné učení
hrou, odreagování a relaxace formou
spontánních, radostných činností (hry,
soutěže, práce s hlínou a keramickými
dlaždicemi, malování, batikování, pingpong, modelaření, elektronika, programování a další). Vstup zdarma.
Pravidelný provoz v zimě
pondělí–pátek

14.00–18.00

KVĚTEN
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www.kamínek.org/nadne

Otevřený klub ve stylu čajovny
s doprovodným programem.
Vstup volný (není-li uvedeno jinak)
Vchod E, přízemí
Otevřeno v době konání koncertů
a dalších akcí podle aktuálního programu
na internetu www.kaminek.org.
PROGRAM V KVĚTNU 2006:
pátek ❑ 26. ❑ 18.30
Večer orientálních tanců, vystoupení frekventantek stejnojmenného kurzu.

pátek ❑ 26. ❑ 15.00
Turnaj v basketu – hřiště Jezírka.
Od 22. 5. do 24. 5. 2006 bude klub z důvodu výjezdu týmu uzavřen.
Adresa: Modletická 1401,
Praha 4-O
Opatov, tel.: 267 913 338
(jen v době otevření Ymkária),
další informace YMCA Praha,
tel.: 224 872 128, e-mail: praha@ymca.cz

KLUB
SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÝCH
SENIORŮ V PRAZE 11

Modletická 1401, Praha 11 - Opatov,
tel.: 267 913 338,
e-mail: praha@ymca.cz

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

15.00–20.00

čtvrtek

17.00–19.00

středa ❑ 3. ❑ 16.00
Turnaj v šipkách.
❑

16.00

úterý ❑ 9.30–12.00
Dopoledne pro všechny. 10.30: kreslení
i pro nejmenší děti.
úterý ❑ 16.30–18.00
Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nutno objednat na tel.: 777 200 431.
středa ❑ 9.30–12.30
Dopoledne pro všechny. 10.30: zpívání
u kytary.
středa ❑ 17.00–19.00
Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nutno objednat na tel.: 777 200 431.

PROGRAM V KVĚTNU 2006:

čtvrtek ❑ 10.00–12.30
Dopoledne pro nejmenší (0-2 roky) a jejich
doprovod.

pondělí ❑ 15. 5. ❑ 16.00
RNDr. Zdeněk Boháč – Studentské spolky
v letech 1945–1948.

Připravujeme:
Květen: Příbram – Muzeum KPV – Sv.
Hora – tábor Vojna, příspěvek
asi 50 Kč
Červen: Vyšehrad, příspěvek asi 10 Kč
Září: Stará Boleslav – zámek Brandýs
nad Labem – Muzeum VTNP,
příspěvek asi 30 Kč
Říjen: Lidice – Budeč – Nelahozeves –
Levý Hradec, příspěvek asi 40 Kč

Domeček

Mateřské centrum Domeček –
Jižní Město, YMCA Praha
Budova Křesťanského centra JM,
Modletická 1401, vchod E
tel.: 267 915 115
776 743 446 – Jana Laštovičková
www.mc-domecek.cz
e-mail: mcdomecek@seznam.cz

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

PROGRAM V KVĚTNU 2006

pondělí ❑ 9.30–12.30
„Jak na to“ – přednášky a diskuze nad zajímavými tématy (rodina, výchova, vztahy).

se schází v klubu Na dně
– Křesťanské centrum, Modletická 1401,
Praha 11 – vchod E

pondělí ❑ 12. 6. ❑ 16.00
Vladimír Lopaťuk – Vojenské tábory nucených prací.

středa ❑ 17.
Promítání.

13

KULTURNÍ PŘEHLED

PROGRAM KVĚTEN 2006
Od 1. května 2006 do 12. května 2006 je
Domeček z důvodů rekonstrukce uzavřen.
Na své návštěvníky se bude těšit již v novém kabátě opět 15. května 2006 na zahradní slavnosti.

čtvrtek ❑ 15.00–17.30
Odpoledne pro nejmenší (0-2 roky) a jejich
doprovod.
pátek ❑ 10.00–13.00
Dopoledne pro všechny. 10.30: cvičení
pro rodiče i děti.
TÉMATA NA KVĚTEN 2006:
15. 5. Děti a hranice – pan Vobořil.
22. 5. Kam do práce po mateřské???
29. 5. Co je etická výchova???
MATEŘSKÉ CENTRUM DOMEČEK
SI VÁS DOVOLUJE
SRDEČNĚ POZVAT NA

ZAHRADNÍ SLAVNOST
KE DNI MATEK
DNE 14. KVĚTNA 2006 OD 14.00
NA ZAHRADĚ DOMEČKU
Při této příležitosti završíme projekt úprav
vnějších i vnitřních prostor Domečku, který
je financován z nadačního příspěvku fondu T-mobile.
Na programu je:
opékání buřtů, pivko, divadélko, tombola,
hudba a možná přijde KOUZELNÍK!!!!
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!
Další témata můžete navrhnout i vy sami,
budeme se řídit tím, co vás zajímá, informace na tel.: 777 237 389.
Pokud budete mít chuť se aktivně podílet
na chodu Domečku, nebo máte nápad, co
můžeme zlepšit či přidat do našeho programu, budeme moc rádi, když se s námi
o své nápady podělíte na tel.:
776 743 446 – Jana Laštovičková
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Šeberov

Církev bratrská – evangelikální církev
navazující na duchovní dědictví osobností našich dějin, jakými byli Jan Hus
a Jan Amos Komenský – vás srdečně
zve na jednotlivá setkání pro všechny
věkové kategorie.
spojení: metro C Opatov –
bus 165, 226, 325, 326, 327,
dvě zastávky směrem na jih –
zastávka V Ladech

neděle ❑ 10.00
Dopolední shromáždění pro veřejnost.
Program: písně, slovo na aktuální téma
z Bible. Vlastní program pro děti od 2 do 5
let a pro školní děti. Vyprávění, hry, soutěže.
Mimo pravidelnou nedělní bohoslužbu probíhá od 10.00 do 11.30 hod. i klub pro dorost.
úterý ❑ 9.30–12.00
Motýlek – dětský klub pro předškolní děti.
Klub nabízí místo pro setkávání dětí a rodičů a pro společné podnikání.
středa ❑ 17.30–18.30
Cvičení žen bez rozdílu věku.
čtvrtek ❑ 18.00–21.00
Mládež + Klub Escape. Hledáme smysl života a odpovědi na problémy každodenního života. ESCAPE – klub pro mládež.
Podnikáme fakt dobrý akce.
pátek ❑ 15.00–17.00
Klub Velryba – Opatov. Pro děti od 9 do
14 let. V klubovně v ZŠ Ke Kateřinkám.
FLORBALOVÝ KLUB VELRYBA
Klub pro kluky a holky ve věku 10–14 let,
kteří mají chuť si každý týden zatrénovat,
zahrát fotbal, pobavit se a popřípadě se
zúčastnit nějaké akce (soustředění, přespávačky, bowling, hry po Praze, letní tábor atd.). Čas od času si zahrajeme zápas
s jiným klubem!
Tréninky máme každý pátek
od 16 do 18 hod. v Modré škole na Hájích.
Cena za pololetí je 900 Kč, částka slouží
na pokrytí provozních nákladů.
Kontakt a další informace:
Zdeněk Zimmermann, 732 515 943,
www.cb.cz/praha4/florbal

2006

středa ❑ 17.00
Angličtina pro pokročilé.

Církev bratrská
V Ladech 10, Šeberov
Kazatel: Dr. David Javornický
www.cb.cz/praha4

KVĚTEN

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

... stavte se u nás !
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,
zastávka Brechtova, vchod z Hekrovy ulice
PROGRAM V KVĚTNU 2006:
neděle ❑ 17.00–18.15
(kavárna je otevřena od 16.30 a po 18.30)
Nedělní shromáždění
Zveme vás na křesťanské setkání sboru
Církve bratrské – Jižní Město.
Začínáme písněmi s kapelou, potom uslyšíme aktuální zamyšlení z Bible – něco
pro každého.
Po skončení setkání se scházíme k přátelským rozhovorům s občerstvením.
Info: kazatel Robert Filip,
tel.: 605 809 950, robertfilip@quick.cz
BESÍDKA PRO DĚTI
neděle ❑ 17.00
(po úvodních písničkách)
Chcete si užít nedělní bohoslužbu?
Nabízíme program pro vaše děti do 10 let.
Nejenom soutěžíme, hrajeme si a malujeme, ale také si přibližujeme biblické příběhy a jejich vliv na současný život.
Info: Tomáš Lučan, tel.: 604 570 728,
tomaslucan@seznam.cz
pondělí ❑ 18.30–19.30
Aerobic pro ženy
Info: Jana Hlaváčková, tel.: 723 393 351,
jhlavackova@seznam.cz
KURZY ANGLIČTINY
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Možnost přihlášení i od pololetí
Dopolední kurzy:
úterý ❑ 9.30
Angličtina pro mírně pokročilé.
Angličtina pro pokročilé.
čtvrtek ❑ 9.30
Angličtina pro začátečníky.
Angličtina pro středně pokročilé.
Večerní kurzy:
úterý ❑ 17.00
Angličtina pro středně pokročilé.

středa ❑ 19.00
Angličtina pro středně pokročilé.
čtvrtek ❑ 17.00
Angličtina pro začátečníky.
čtvrtek ❑ 19.00
Angličtina pro mírně pokročilé.
Po každé hodině angličtiny následuje pro
zájemce kurz seznámení s Biblí.
Dále nabízíme (zdarma):
úterý ❑ 19.00
Studium a diskuse o Bibli v angličtině.
středa ❑ 9.30
Studium a diskuse o Bibli v angličtině.
středa ❑ 19.00
Studium a diskuse o Bibli v češtině.
pátek ❑ 18.30
Teen Club: anglický večer pro teenagery
ve věku 14–19 let.
Info: Jodi Oppenhuizen, tel.: 737 382 803,
jizni.mesto@cb.cz
úterý ❑ 19.00
KURZ ALFA
Kurz je koncipován jako celek, ale můžete
navštívit i jednotlivá setkání.
Chcete prozkoumat současné moderní,
praktické křesťanství v prostředí přátelské
a vstřícné atmosféry? Večer začíná občerstvením, pokračuje videopromítáním na
dané téma a následnou diskusí. Do
28 700 kurzů Alfa už chodilo přes
6 000 000 lidí ve 152 zemích světa.
Info: kazatel Robert Filip,
tel.: 605 809 950, robertfilip@quick.cz
středa ❑ 9.30–11.30
KLUB MAMINEK
Setkání maminek + tvořivá činnost dětí.
Zveme všechny maminky s dětmi, ale i těhotné, které se na mateřství teprve připravují. Sdílíme radosti a starosti, které přináší výchova a péče o děti.
Info: Ester Šrámková, tel.: 736 705 234,
essram@seznam.cz
středa ❑ 3.
Návštěva Petry Cihlářové z Rozvojového
centra ianus. Tato nezisková organizace
nabízí zdarma pomoc rodičům, kteří uvažují o návratu do práce po rodičovské dovolené.
Info: Ester Šrámková, tel.: 736 705 234,
essram@seznam.cz

KVĚTEN

2006

středa ❑ 19.00–20.30
BIBLICKÁ HODINA
Scházíme se každou středu večer ve sborové kavárně, abychom spolu sdíleli každodenní starosti i radosti, abychom se za
druhé modlili, abychom si předávali povzbuzení z Božího slova a z vlastních zkušeností a abychom si prakticky pomohli.
Stavte se u nás … jste srdečně zváni!
Info: kazatel Robert Filip,
tel.: 605 809 950, robertfilip@quick.cz
čtvrtek ❑ 18.00–20.00
MLÁDEŽ
Srdečně zveme na naši mládež, která probíhá 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 zájem o ostatní. Rádi zpíváme, společně se
smějeme a když je s kým, rádi podnikáme
dobrodružné akce do přírody. Jsi zvědavý,
co jsme zač? Přijď se podívat, jsi vítán…
OPRÁŠENÍ ZÁKLADŮ A CO NÁM MŮŽE
UKÁZAT ALFA I OMEGA
❑

4. 5. – Stále živé vzpomínky (na sjezd).

❑

11. 5. – Proč a jak číst Bibli?

❑

18. 5. – Program mládežníka.

❑

25. 5. – Proč a jak mluvit s druhými
o víře?
info: Ondřej Zikán, tel.: 608 143 127,
o.zikan@email.cz

čtvrtek ❑ 16.00–17.30
WHALE CLUB – pro děti od 9 do 13 let.
Výuka angličtiny, písničky, příběhy z Bible,
hry, ruční práce atd.
info: Jodi Oppenhuizen, tel.: 737 382 803.
pátek ❑ 9.30–11.30
KLUB SENIORŮ.
Pro každého, kdo se cítí seniorem. Čeká
vás dvouhodina popovídání při kávě se
zákuskem a duchovní zamyšlení pro každodenní život. Součástí programu je promítání filmů o přírodě a cestování.
Info: Petr Koťátko, tel.: 608 526 153,
kotatko@volny.cz
pátek ❑ 17.00–18.30
KLUB VELRYBA – HÁJE
Pro děti od 8 do 13 let.
U nás tě čeká mnoho zábavných a neobyčejných her, poutavé přiblížení nejznámějších
biblických příběhů, můžeš poznat nové kamarády, zajet s námi na výlet či klubový pobyt.
Info: Miroslav a Hana Skrbkovi,
tel.: 608 529 407, skrbkova.hana@volny.cz

Prázdniny s Klubkou
Přestože do prázdnin zbývá ještě nějaký čas, v Klubce se již připravuje
program na letní prázdniny pro děti,
které neodjedou z Prahy. Opět jsme
pro děti připravili dva týdny tvůrčí zábavy.
První týden bude probíhat od 10. do
14. 7. Děti se v 8.00 hod. sejdou
v Klubce a podle počasí bude upřesňován denní program, který potrvá do
16.00 hod. Hlavním tématem bude
KRÁL KAREL IV.
Výtvarný týden bude tento rok sledovat budování Prahy v době Karla IV.,
život a pověsti, vážící se k jeho době.
• Podněty získané při vycházkách budou děti zpracovávat ve výtvarné dílně KD Klubka. Hlavním tématem bude malba, kresba, keramika a vosková batika.
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• Celý týden budou děti soutěžit ve hře o drobné ceny,
sbírat vědomosti o našem
největším panovníkovi a jeho
době.
• Svá výtvarná dílka si děti odnesou
domů.
Cena za týden: 800 Kč
Cena za den: 180 Kč
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šipková,
tel.: 272 930 149
Úvodní schůzka pro rodiče proběhne
19. 6. 2006 v 18.00 hod. v klubovně
KD Klubka.
Druhý týden bude probíhat od 28. 8.
do 1. 9. v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Bude opět sportovně zaměřený –
SPORTOVNÍ TÝDEN S TENISEM.
• Dopoledne budou děti trávit na kur-

pátek ❑ 18.30, vstup volný
TEEN CLUB. Pro teenagery 14–19 let
Stolní hry, ping pong, anglická hudba, tématické večery, promítání filmů, občerstvení, skvělá parta.
Info: Jodi Oppenhuizen, tel.: 737 382 803,
jizni.mesto@cb.cz
SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ – Jižní Město
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz
adresa: Dubnova 806, Praha 4-Háje
telefon: 605 809 950
e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto
Spojení:
metro C Háje – bus 154, 203, 170,
zast. Brechtova
metro A Skalka – bus 177, 154,
zast. Donovalská
nachází se v areálu MŠ,
hlavní vchod je z Hekrovy ulice
Církev bratrská – 61 sborů, více než
100 stanic po celé ČR
www.cb.cz
Pokud chcete dostávat tento program
e-mailem, napište na adresu:
jizni.mesto@cb.cz s předmětem zprávy
»zasílat program Sboru JM«.

tech na Jižním Městě. Odpolední program bude pokračovat v duchu sportovně relaxačním. Za pěkného počasí
plánujeme koupání nebo
kratší výlety do lesoparku.
V případě nepříznivého počasí
jsou připraveny společenské hry
v sále KD. Týden je zakončen tenisovým turnajem.
Cena za týden: 1050 Kč
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Hrabalová, tel.: 272 930 149
Úvodní schůzka pro rodiče proběhne
19. 6. v 18.00 hod. v klubovně KD
Klubka.
Děti je třeba osobně zapsat, při zápisu zaplatit zálohu na 1. týden 500 Kč,
na 2. týden 600 Kč. Do konce června
pak doplatit zbývající částku. Při odhlášení dítěte se nevrací manipulační
poplatek ve výši 200 Kč. Od 1. 7. se

16

KULTURNÍ PŘEHLED

Středisko
ekologické
výchovy
hl. m. Prahy
Kubátova 1/32, Praha 15-Hostivař
tel.: 271 750 548
e-mail: info@toulcuvdvur.cz
www.toulcuvdvur.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
NA TOULCOVĚ DVOŘE
– KVĚTEN 2006:
úterý ❑ 2. ❑ 10.00–12.00
Ekologická domácnost? Proč ne? Jak na
to, aby naše ekologická stopa byla co nejmenší a přitom byla naše domácnost čistá
a fungující. Tentokrát se zaměříme na dětský pokoj - nábytek do dětského pokoje,
hračky z přírodních materiálů, dětská přírodní kosmetika, pleny – miminka v bavlnce.... Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme i další zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezervace na
tel.: 271 750 548. Vstupné: Dospělý (+0-1
dítě) 50 Kč; dospělý + 2 děti 70 Kč.
úterý ❑ 2. ❑ od 15.00
(Z)Les 2006. Zveme vás na akci (z)les
2006 která se uskuteční v rámci mezinárodního týdne lesa. V rámci akce připravujeme soutež pro děti v malování, výstavu
fotografií, lesní stezku a malý mezinárodní
hudební festival, na němž vystoupí skupiny Modrá žába, Petřín a Zokki fusion
gang. Vstup volný. Pořádá: YEE,
www.ecn.cz/yee, mail: yee@ecn.cz, tel.:
271 750 643.
sobota ❑ 6. ❑ 6.15
Vítání ptačího zpěvu. Za ranního rozbřesku společně navštívíme ptačí svět,
kterým nás provede zkušený ornitolog.
Sraz v 6.15 u nové radnice na náměstí
v Uhříněvsi. Trasa povede oborou, kolem
Podleského rybníka a dál podle Říčanky.
S sebou: vhodné oblečení, obuv a dalekohled. Poznámka: Místo srazu je dostupné
ze stanice metra A Skalka autobusem 268
(odjezd v 5.48) a ze stanice metra Háje
autobusem 267 (odjezd 5.51). Zájemci si
mohou na tel.: 271 750 548 ověřit, zda
v autobusovém spojení nedošlo ke změně.
Vstup volný.
středa ❑ 10. ❑ 9.30–12.30
Víme, co jíme? Přijďte si vyzkoušet jak
zdravě, chutně a levně zařadit do našeho
jídelníčku produkty biologického zeměděl-

ství. Tentokrát dostanete návody, tipy a recepty na slané pečivo, budeme si také povídat o jáhlách. Přednáška ing. Syrového
na téma „Možnosti harmonizace krve čtyřmi živly“. Součástí je i procházka biozahrádkou, ochutnávka společně uvařeného
jídla, bylinkový čaj, vytištěný recept a další
informace. Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme i další zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezervace na
tel.: 271 750 548. Vstupné: Dospělý (+0-1
dítě) 160 Kč; dospělý + 2 děti 200 Kč.
sobota ❑ 13.
Čištění studánek. K Letnicím patřilo čištění potůčků, bystřinek a studánek. Tak jako
před dvěma lety se s pytli a rukavicemi vypravíme očistit studánky od shnilého listí
a jiných nalétaných nečistot. Zájemci, kteří
se začátkem května přihlásí na tel.: 271
750 548, se dozvědí podrobnosti našeho
„studánkového“ setkání. Vstup volný.
pondělí ❑ 15. ❑ od 14.30
Setkání s Toulcovými. Květnová setkání
s potomky posledního nájemce Toulcova
dvora se pomalu stávají tradicí. Připomínáme si nejen narozeniny obou sourozenců,
ale hlavně se dovídáme mnoho zajímavého o tom, jak se na dvoře žilo a hospodařilo. Přijďte „pobejt“ i vy. Vstup volný.
pondělí ❑ 22. ❑ 16.00–18.00
Co nám roste na zahrádce. Snad na každé, i té nejmenší okenní, zahrádce se najdou takoví velikáni jako petržel, pažitka, libeček či estragon. Společně pojíme chléb
s máslem plným těchto bylinek a doplníme
jím vydanou energii při sběru a prohlídce
naší ekologické zahrádky. Nutná rezervace
na tel.: 271 750 548. Vstupné: dospělí 30
Kč, děti, studenti a důchodci 15 Kč.
středa ❑ 25. ❑ 10.00–12.00
Zdraví na dosah. Tentokrát si povíme
o aromaterapii – léčení vonnými esencemi. Součástí programu je procházka naším areálem, ukázka jednotlivých terapií,
tématický text a bylinkový čaj. Probíhá
v mateřském klubu Mateřídouška, srdečně
ale zveme i další zájemce z řad veřejnosti.
Nutná rezervace na tel.: 271 750 548.
Vstupné: Dospělý (+0-1 dítě) 120 Kč; dospělý + 2 děti 160 Kč.
středa ❑ 31. ❑ 14.00–19.00
DEN DĚTÍ s překvapením. Svátek dětí
oslavíme opět hrami našich praprapředků:
honění káči, obručí, tlučení špačků, drápky... Budeme ale i skákat v pytlích, házet
na cíl a kdoví co ještě. Každé dítě dostane

KVĚTEN

2006

od naší kuchařky malý mlsík. V 18. hodin
na vás bude čekat překvapení z dávné
historie Toulcova dvora.
Vstupné: děti zdarma, dospěláci 50 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
Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov
autobusem č. 177 do zastávky Chudenická

Českobratrská
církev
evangelická
Po prodeji sborových budov v Žilinské
ulici na Spořilově se scházíme
v prostorách občanské poradny
Společnou cestou, Donovalská 1862
PROGRAM V KVĚTNU 2006:
neděle ❑ 9.30
Bohoslužby – děti mají svůj program.
úterý ❑ 19.00
Biblická hodina v bytech účastníků – místo
po domluvě.
středa ❑ 17.30
Biblické hodiny školních i předškolních dětí (v Občanské poradně).
středa (3. v měsíci) ❑ 18.30
Otevřené dveře pro mládež – v bytě faráře, Nechvílova 1825/24.
čtvrtek (3. v měsíci) ❑ 19.00
Schůzky střední generace
v bytech účastníků – místo po domluvě.
Informace a adresa pro poštu:
Tomáš Bísek, farář
Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 271 910 339,
E-mail: tomas.bisek@evangnet.cz
Aktuální informace také na internetové
adrese: http://sporilov.evangnet.

Kulturní přehled
připravila
Mirka Pašková

