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PROGRAM
Balonstory 2006

INFORMACE
dotace pro Prahu 11

NA SLOVÍČKO
s Václavem Vydrou

Zase je tu
po roce čer-

ven. Na samém
jeho počátku slaví
děti svůj tradiční Den.
Vzápětí nás čeká vážné
téma – volby do zákono-
dárných sborů. Zlaté kapradí
o letošní filipojakubské noci
asi vůbec nevykvetlo, a tak se
necháme překvapit. Další dny
června již jednoznačně směřují
k létu. Středoškoláci posledních
ročníků setřásají tíhu
maturit, všem žákům
se nekonečně poma-
lu, ale přece jenom blíží
prázdniny, nastávají dovole-
né. Naše základní umělecká
škola připravila další ročník
stále proslulejšího folklorního
festivalu Jižní Město zpívá,
hraje a tancuje. Činí se i další
organizátoři, Regionální klub
SPHV spolu se zájemci při
procházce Milíčovským le-
sem opět probudí léto. Domi-
nantní v červnu ale bude nový
ročník Balonstory. Svátku balonů bude
v sobotu 10. června odpoledne patřit
Centrální park. 

Letos se Balonstory poprvé uskuteč-
ní souběžně s Městem na kolech, další
sympatickou akcí, vloni pořádanou
v jiném termínu. Partnerem obou akcí je

firma T-Mobi-
le, náš soused

v Praze 11.
Jihoměstských

poutí, spojených
s horkovzdušnými

balony, konala naše
městská část již řadu.

Balonstory pod taktovkou
firmy axis m vždy nabízí

širokou škálu zábavy i pouče-
ní. Konečně, dokládá to

i podrobný letošní pro-
gram, zveřejněný
v tomto čísle Klíče. Až
jej budete studovat,

nepřehlédněte soutěžní
otázky a kupon k jejich

zodpovězení! Hodnotné
ceny jedenácti vylosovaným
věnuje T-Mobile. 

Město na kolech se řadí
mezi akce, usilující pro-
hloubit zájem o zábavné
a zdraví prospěšné ježdění
na všech druzích kol
a u všech generací. Máte

možnost projet se tento den
naší hezkou městskou částí a její příro-
dou, zažít příjemný pocit sebeuspokoje-
ní, a ještě získat pamětní glejt o účasti.
Takže 10. června naskočte do sedel!

Rozsáhlé trávníky Centrálního
parku, ve kterém postupně přibývá cest,
laviček i dalších úprav a kolem něhož se

rozrůstá množství přitažlivě vyhlížejí-
cích objektů, vám při Balonstory nabíd-
nou všelicos zajímavého. Nezapomeňte
přijít se pobavit, něco zažít a něco si
užít. Uvidíte a uslyšíte zpívat a tančit
menší i dospívající jihoměstské děti,
věhlasné už v celé republice, i koncert
stále oblíbenější skupiny Ready Kirken.
I mnohé ze souborů mladých nadšenců
dosahují téměř profesionální úrovně.
Policie nejspíš předvede své koně
a možná i psy, zástupci klubů vojenské
historie dobovou výstroj, výzbroj a zna-
lost tehdejšího výcviku. Hasiči se
pochlubí svou technikou a zručností
a určitě nezapomenou na dětmi oblíbe-
né moře pěny, zatímco otcové možná
zaboří nosy do pěny jiné. A nejspíš se
letos nejenom dostaví, ale také odletí
balony! 

To vše i to ostatní, co snad bylo ještě
opomenuto, je možné sledovat při pose-
zení na lavicích hlediště i jen tak v trávě.
K dobré náladě poslouží také stánky
s občerstvením… Co dodat? Prostě,
přijďte pobejt!

Jiří Bartoň, fota: autor

Sejděme se v Centrálním parku!

Balonstory 2006
a Město na kolech
Balonstory 2006
a Město na kolech
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Zastupitelstvo MČ Praha 11 
dne 20. 4. 2006 na své 28. schůzi mj.:

SCHVALUJE:
■ rozpočtové opatření – dotaci na akci

ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57,
Praha 4, na technické zhodnocení ve
výši 15 000 Kč 

■ rozpočtové opatření na zvýšení roz-
počtu o účelovou dotaci ve výši
135 000 Kč na projekt Chceme tu žít
s vámi pořádaný ZŠ Květnového
vítězství 1554/54, Praha 11

■ záměr úplatného převodu nemovitos-
tí ulice Květnového vítězství č. p. 59
a 1076 a pozemků parcelní číslo
15/1,2 a parcelní číslo 16

Rada MČ Praha 11 
dne 9. 5. 2006 na své 9. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ přijetí finančního daru od společnos-

ti Centrum Praha Jih – Chodov, s. r. o.,
ve výši 50 000 Kč na akci Svátek sou-
sedů

■ rozpočtové opatření na přesun finanč-
ních prostředků ve výši 400 000 Kč na
rekultivaci travní plochy v KC Zahrada

JMENUJE:
■ Pana Bc. Jana Sembdnera na funkci

ředitele Centra sociálních služeb
Praha – Jižní Město, Šalounova 2025,
Praha 4 s účinností od 15. května
2006 

Rada MČ Praha 11 
dne 25. 4. 2006 na své 8. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ text vyhlášení výběrového řízení na

funkci ředitele SZZ JM II 

■ obsazení bytů MHMP žadateli z MČ
Praha 11

■ záměr pronájmu pozemku v areálu
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha
4, K Milíčovu 674 o výměře 7 950 m2
pro Tenisland, s. r. o., k vybudování
a provozování softbalového hřiště

BERE NA VĚDOMÍ:
■ rezignaci pana Lukáše Brindy (SNK)

na funkci člena kulturní komise

Výběr z jednání rady
a zastupitelstva MČ

Zasedání zastupitelstva 
MČ Praha 11

proběhne 15. 6. 2006 v KD Opatov

Individuální setkání občanů 
se starostkou 

a jejími zástupci
se koná 7. 6. 2006 od 16.00 

do 18.00 hod. v Ocelíkově ul.

Své dotazy, přání a stížnosti můžete starostce
a jejím zástupcům také sdělit 

každé všední úterní ráno 
od 8.30 hod. do 9.00 hod. přímo na telefony: 

Starostka Marta Šorfová: 
267 902 204, 272 941 360

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

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

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

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

tel./fax: 271 913 422
• na webové stránce MČ Praha 11

http://www.praha11.cz

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný
referent
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu
neurčitou.

Jedná se zejména o činnosti v rozvoji měst-
ské části Praha 11 a její regeneraci – koor-
dinace jednotlivých stavebních záměrů
v území, posuzování projektů z hledisek
urbanistických a architektonických v soula-
du s koncepcí rozvoje MČ Praha 11.

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

■ fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

■ občan České republiky nebo cizí státní
občan s trvalým pobytem v České repub-
lice, který ovládá český jazyk,

■ způsobilost k právním úkonům,

■ bezúhonnost.
Další požadavky:

požadované vzdělání:
– vysokoškolské – magisterský studijní pro-

gram (fakulta architektury nebo fakulta
stavební)

požadované znalosti:
– znalost práce na PC
– znalost AJ výhodou

další dovednosti, schopnosti:
– komunikační schopnosti (včetně dobré

vyjadřovací schopnosti v písemném  i mlu-
veném projevu)

– psychická odolnost
– vítána praxe v oblasti územního plánování

a rozvoje měst, posuzování projektů

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

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

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 9. 6. 2006
na adresu: Úřad městské části Praha 11

personální odbor
Ocelíkova 672,149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: 
„Výběrové řízení – pozice referent 
v odboru územního rozvoje“

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

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

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

vyhlašuje dne 3. 5. 2006 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

REFERENTA V ODBORU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Výstava 
na radnici

Doc. RNDr. 
Miroslav Prokopec, DrSc.: 

Tváře Indie 
fotografie 

z různých částí země

5. 6.–22. 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
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Zabezpečuje s. r. o. SIRÉNA®
pro občany Prahy 11 bezplatně, 

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

E-mail: sirena@sirena.cz
Tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s.,

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

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

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

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

Jana Jelínková

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

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

Ing. Václav Šmrha

■ Bude se upravovat zelená plocha
u Chodovské tvrze. Co se tam pro
občany Prahy 11 chystá?

Ve spolupráci s kolegy z ODS se nám
podařilo ze státního rozpočtu získat
finanční dotaci pro vytvoření parku
u Chodovské tvrze. Projektanti a úřad
městské části nyní velice intenzivně
spolupracují na ztvárnění tamní volné
plochy. V první etapě by zde měl
vzniknout upravený prostor a cestičky
k procházkám, k posezení, k venčení
pejsků, dále skatové prvky pro náctile-
té, hřiště pro malé děti, dráha pro
kolečkové brusle, volný prostor pro
kulturní produkce a altánek pro spole-
čenské příležitosti. Ve druhé etapě se
uvažuje o zahradní restauraci s parko-
vištěm, počítá se s osvětlením někte-
rých cest a zákoutí, s umístěním
uměleckých děl atd. Věřím, že v letoš-
ním roce se nám část plánovaných věcí
podaří uskutečnit. Krásná a starobylá
Chodovská tvrz i její okolí si naši péči
rozhodně zaslouží. 

■ Čenětická ulice byla na horním konci
uzavřena. A nikde ani slovo o stavbě.
Chceme zveřejnit detaily a rovněž
informaci o smyslu a legálnosti uzávěry
chodníků. Značky jsou umístěny
zbytečně daleko a znemožňují příjezd
popelářů, soudí Petr Smetánka. 

Na základě vydaného stavebního
povolení bude v této lokalitě zahájena
výstavba ,,Jihovýchodní spojky“ a kru-
hového objezdu. Na tuto akci bylo
zpracováno dopravně inženýrské
opatření, které odsouhlasila Policie ČR
(dopravní inspektorát – Správa hl. m.
Prahy). Stavba je záležitostí investora,
společnosti SKANSKA, Kubánské
nám. 1391/11, Praha 10 – Vršovice.
Dne 25. 4. 2006 jsme provedli místní
šetření, při němž bylo zjištěno, že
dopravní značení zde umístěné je osa-
zeno v souladu se zpracovaným
dopravně inženýrským opatřením.
Přestože je chodník v Čenětické ulici
částečně uzavřen, chodcům je tu
umožněn průchod všemi směry
a vozidla mohou projíždět mezi ulice-
mi Blažimskou a Divišovou. Zachová-
na je i obslužnost kontejnerového
stání pro příjezd popelářských vozidel.
Uzávěra Čenětické ulice začíná až za
tímto kontejnerovým stáním. V době
místního šetření byly komunikace čiš-
těny a v okolí stavby nebyl zjištěn

žádný nepořádek. Toto území bude
pod stálým dohledem našich odborů.
Zároveň jsme vyzvali investora, aby
stavbu řádně, podle zákona označil. 

■ Uskutečnilo se také místní šetření
k výstavbě parkovacích stání ve
Vojtíškově ulici. Co bylo jeho náplní
a jaké nové informace o výstavbě
přineslo?

Vzhledem k tomu, že nová parkovací
stání vyrostou na místě stávajícího pla-
ceného parkoviště, je nutné vyřešit,
kde budou po dobu stavby garáží par-
kovat auta, jejichž majitelé nyní toto
parkoviště používají. Vytipovali jsme
několik vhodných lokalit, a to tak, aby
dočasná náhradní parkoviště nebyla
příliš vzdálená od parkoviště stávající-
ho. Po výstavbě a obsazení garáží ve
Vojtíškově ulici se zlepší průjezdnost
některých komunikací, kde doposud
volně parkují zdejší obyvatelé. Kapaci-
ta těchto garáží, počet parkovacích
stání, bude větší, než je na stávajícím
hlídaném parkovišti. Aby lepší prů-
jezdnost byla trvalá, musí se změnit
dopravní značení u některých komuni-
kací a policie bude důkladně kontrolo-
vat dodržování pravidel silničního
provozu v této lokalitě. 

■ S dopravou souvisí i vaše návštěva
Mateřské školy V Benátkách. Proč jste
navštívila právě tuto školku?

V Mateřské škole V Benátkách jsem
dětem předávala reflexní vestičky,
které jim mají sloužit podle známého
dopravního hesla Vidět a být viděn,
tedy aby se děti na ulici zviditelnily pro
všechny účastníky dopravního provo-
zu. Nebudou tak ohroženy ani za šera
či špatného počasí, řidiči je už zdaleka
uvidí a přizpůsobí tomu rychlost jízdy.
Vestiček jsem předala celkem 153, a to
proto, že výrobce výtahů, společnost
OTIS, která je partnerem této akce,
funguje stejný počet let. Vestičky se
rozdělí do několika školek a paní uči-
telky je budou využívat při vycház-
kách, cestách na plavání nebo na
pohádky do kulturních domů. Bezpeč-
nost nejmenších musí být naší priori-
tou. Věřím, že to není poslední
bezpečnostní akce s firmou OTIS. 

Se starostkou
paní Martou Šorfovou

hovořil Filip Procházka

(Dotazy byly redakčně kráceny.)

Zeptali jste se STAROSTKY
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Diamantoví Balcarovi 
Diamantovou svatbu oslavili 8. května v Praze 11 manželé
Anna a Vladimír Balcarovi, obyvatelé Domova důchodců v Hájích.
Mezi gratulanty byly i Helena Majchráková a Eva Černá, pracovni-
ce Úřadu městské části Praha 11.Se svým upřímným přáním,s kyti-
cí a dárkem od městské části předali agilním jubilantům také
blahopřání starostky MČ Marty Šorfové. Manželé, kteří oslavují
šedesát let manželství a společného života,mají dohromady už sto-
sedmdesátpět roků a paní se pochlubila, že je téměř o dva roky
starší manžela.Tu původní svatbu měli ve známém chrámu sv. Jaku-
ba v centru Prahy a v Praze 1 také prožili většinu života. Manžel
radí všem,kdo chtějí dosáhnout podobného jubilea,aby stavěli pře-
devším na vzájemné důvěře. Blahopřejeme!

Čarodějnice na Jižáku
Děti a mladí lidé z Jižního Města měli ve středu 26.dubna o zába-
vu postaráno. Na zahradě Křesťanského centra v Modletické ulici se
odpoledne konala akce „Čarodějnice na Jižáku“, kterou pořádaly níz-
koprahové kluby z Jižního Města a streetworkerka městské části
Praha 11 paní Gabriela Majerová. Celé odpoledne proběhlo v příjem-
ném duchu. Pro menší děti byly připravené různé sportovní soutěže
o sladké ceny.Ty starší zaujal zejména zvukový pult, zkoušeli si  beat-
box a zpěv na mikrofon. Všichni pak mohli ukázat svou zručnost
v žonglovací dílně,kde se také naučili vyrábět vlastní žonglovací míčky.

Kdo při hře dostal hlad, na ohni si opekl špekáčky.Vrcholem a zakon-
čením celé akce byla ohňová show, při které předvedli své umění uči-
telé žonglování. Na zahradě se během odpoledne vystřídalo zhruba
60 dětí a mladých lidí ve věku od 5 do 19 let, z nichž převážná větši-
na navštěvuje některý z pořádajících nízkoprahových klubů. Nízkop-
rahové kluby jsou v Praze 11 v současnosti tři – dva v Modletické ulici
(Ymkárium a Dixie) a jeden v Michnově ulici (Jižní Pól). Smyslem těch-
to klubů je práce s dětmi a mládeží, která tráví svůj volný čas převáž-
ně na ulicích. Nízkoprahové kluby a streetworkerka Prahy 11
v posledním roce prohloubily vzájemnou spolupráci. Jedním z výsled-
ků této spolupráce je právě akce „Čarodějnice na Jižáku.

Pálení čarodějnic
Přes nevábné dopolední počasí se v neděli 30. dubna v pod-
večer na Jižním Městě tradičně,ve velkém a opět úspěšně pálily čaro-
dějnice, aniž  to ovšem mělo vážnější vliv na jejich početní stav.
Množství dospělých a dětských návštěvníků proudilo oddechovým
a herním areálem Občanského sdružení Roztyly u srubu Gizela na
okraji Kunratického lesa. Nabízely se jim tu i soutěže a občerstvení.
Čarodějnice se pálily také na Chodově. Občanské sdružení
Chodov zde opět připravilo mohutnou hranici v dolu nedaleko
dálnice. Mělo zde k dispozici dětský koutek a víceúčelové hřiště.

Důchodci
v pohybu
Domov důchodců
Háje v ulici K Milíčo-
vu, příspěvková organi-
zace, jejímž zřizovatelem
je hlavní město Praha,
uspořádal ve dnech 3. –
4. května letošní Dny
otevřených dveří. Slav-
nostní chvíle zahájila
ředitelka Miroslava Žiž-
ková spolu s Václavem
Balcarem, zástupcem
výboru zdejších obyvatel.Ti v průběhu Dne předváděli vlastní cvi-
čení, z nichž jedno zachycuje fotografie, různé společenské hry a se
zájmem sledovali vystoupení taneční skupiny Babči tanči. Hosté si
mohli prohlédnout celé zařízení, které před nedávnem navštívila
i manželka prezidenta republiky paní Livia Klausová. Obyvatelé
i zaměstnanci si tak připomněli již 12. výročí zahájení provozu
tohoto zařízení s oprávněným názvem domov. Pozvání na Dny
otevřených dveří přijali i pracovníci jiných domovů v České repub-
lice, aby si navzájem vyměnili zkušenosti ze své práce.

Hry pro sluchově postiženou mládež
Ve sportovním areálu Základní školy Campanus se ve
dnech 3. až 5. května 2006 konal 25. ročník Celostátních sportov-
ních her sluchově postižené mládeže.V ZŠ Campanus tak změřilo
své síly více než 170 studentů středních škol pro sluchově posti-
žené z celé České republiky. První den byl věnován atletice, další
dva dny se konaly soutěže v kopané a odbíjené. O slavnostní zahá-
jení her se postarala radní hlavního města Prahy paní Hana Halo-
vá, za městskou část Praha 11 starostka paní Marta Šorfová,
místostarosta Ing. Ivan Škoda a ředitel ZŠ Campanus Zdeněk Stří-
havka. Na vyhlášení výsledků přijela první dáma České republiky
paní Livia Klausová a osobně předala medaile a diplomy všem vítě-
zům jednotlivých atletických disciplín. Za slunečného počasí se vše
vydařilo a bylo dosaženo mnoha vynikajících výsledků.
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Praha 11 a Kunratice vzpomněly
svých padlých
Oběti Pražského povstá-
ní a posledních dní války si
dne 5. 5. připomněli starost-
ky městské části Praha –
Kunratice Ing. arch. Ivana
Kabelová a Prahy 11 Marta
Šorfová, a jejich zástupci
Mgr. Jiří Fork a Ing. Petr
Popov. Za městskou část
Praha Kunratice se pietního
aktu zúčastnil také její kronikář Ing. Zdeněk Zeman. Přítomní polo-
žili kytice u pamětní desky na bývalé obecné škole, kde byla inter-
nována rukojmí z Chodova, a na místním hřbitově, u pomníku, který
připomíná jak padlé v květnových bojích, tak oběti koncentračních
táborů.

Setkání bojovníků za svobodu
V Základní umělec-
ké škole v Křtinské
ulici se dne 16. května
setkali členové České-
ho svazu bojovníků za
svobodu, kteří v letoš-
ním roce oslaví
významná životní jubi-
lea. Úvodního slova se
ujala předsedkyně Svazu bojovníků za svobodu paní Kelarová,která
svým kolegům popřála mnoho elánu a zdraví do dalších let. Ke
kulatým výročím přišla účastníkům slavnostního setkání za měst-
kou část Praha 11 popřát starostka paní Marta Šorfová a její
zástupci Ing. Ivan Škoda, Ing. Petr Popov a Ing. Jan Šimůnek. O kul-
turní vložku se postaralo seskupení Zpěváčci, které připravilo
pásmo písní ze známých operet a muzikálů.

U hrobů hrdinů 
Padlé účastníky Pražského povstání, obyvatele dnešní Prahy
11, a zemřelé ruské vojáky si dopoledne 10. května na chodovském
hřbitově připomněli nejen představitelé radnice této městské části.
Vzdát čest svým hrdinům,kteří v průběhu Pražského povstání nevá-
hali pozdvihnout zbraň proti jednotkám nacistického Německa
a zaplatili za to životem, přišlo i několik desítek zdejších obyvatel.
Paní starostka Marta Šorfová ve svém projevu uctila památku pad-
lých hrdinů v těchto bojích. Pietního aktu se zúčastnili také zástup-
ci Slovenské, Ukrajinské a Běloruské republiky, Ruské federace,
Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací Prahy 11.

Reflexní vestičky pro předškoláky
z mateřinek
Dárky – reflexní ves-
tičky pro 153 dětí
z mateřských škol –
rozdávala firma Otis.
K 153. výročí svého zalo-
žení dala vyrobit stejný
počet těchto reflexních
vestiček, určených ke
zvýšení bezpečnosti dětí
v silničním provozu.
První vestičky získali
předškoláci v Mateřské
škole V Benátkách,
zástupce firmy Otis jim
je 2. května 2006 předal
za přítomnosti starostky naší městské části paní Marty Šorfové
a jejího zástupce Ing. Jana Šimůnka. Předávání se zúčastnila také
ředitelka mateřské školy paní Irena Michalcová. Další reflexní ves-
tičky dostanou děti ze školek v Markušově ulici a v ulici Mírové-
ho hnutí.

Zlatou svatbu oslavili na Chodovské
tvrzi 28. 4. 2006 manželé Otílie a Kle-
ment Krebesovi.

Diamantovou svatbu oslavili dne 
3. února 2006 manželé Jarmila a Oldřich
Dvořákovi.

Paní Božena Rybářová oslavila 19. 4.
2006 své 101. narozeniny. Poblahopřát
jí přišla starostka Marta Šorfová.
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Ing. Ivan Škoda (ČSSD)

Zastupitelstvo naší
MČ v minulém roce

na podzim schválilo
šestnáct milionů korun
na půdní vestavbu
v Základní škole Cho-
dov. Tak vysoké částky
se základní škole dosta-
lo proto, aby v ní mohly

vzniknout nové učebny, aby to byla
škola – jak se tehdy často říkalo – pod
jednou střechou. Rozhodnutí o této
investici bylo učiněno i s ohledem na
prosby chodovských starousedlíků
a přímluvy zastupitele a předsedy
občanského sdružení Chodov pana
Ing. Jiřího Štylera. Konalo se tedy výbě-
rové řízení, začalo se stavět a rekon-
strukce se nyní chýlí ke konci. Mezitím
ovšem vyšel nový zákon týkající se
mateřských škol. Upravuje docházku
dětí, dává jim možnost pobývat ve škol-
ce jen čtyři hodiny denně, aniž by rodi-
če přišli o příspěvky. Díky tomuto

zákonu dost radikálně vzrostl počet
dětí, které začnou navštěvovat mateř-
ské školy. Poměrně značná poptávka
na volná místa je konkrétně v Mateřské
škole Chodov. Mělo do ní chodit dvě
stě dětí. Při osmi odděleních je to prů-
měr dvaceti pěti předškoláků na jednu
třídu. Ale v současnosti může školka
využívat bohužel jen šest oddělení,
další dvě slouží právě Základní škole
Chodov. Stojíme tak před problémem,
zda ona dvě oddělení ponechat základ-
ní škole, nebo je vrátit škole mateřské,
která je nezbytně potřebuje. Nemůže-
me přitom nevidět, že Základní škola
Chodov bude mít díky nově otevřeným
učebnám, nové tělocvičně a šatně pro-
stor dost. Zastupitelstvo naší městské
části schválilo Základní škole Chodov
pronájem detašovaného pracoviště
v mateřské škole pouze na půl roku,
a nyní jde tedy o to, zda tuto smlouvu
prodloužit, či nikoli. Soudíme, že pro-
dlužovat ji není nutné ani možné. Už
proto, abychom mohli vyhovět dětem,
které chtějí chodit do Mateřské školy

Chodov, a pomoci tak jejich mamin-
kám. Jsem si jist, že Základní škola
Chodov bude schopna bez problémů
fungovat, že nové učebny jí dosavadní
pronájem dvou oddělení ve školce
bohatě nahradí. V letošním roce v cho-
dovské škole skončí stavební úpravy,
a zároveň by měla z jejího areálu zmi-
zet budova staré varny, takže školáci
budou mít dostatek prostoru i k aktivi-
tám vyplňujícím jejich volný čas. Před-
kládám tedy Radě městské části Praha
11 návrh usnesení, jímž se pronájem
dvou oddělení v Mateřské škole Cho-
dov ruší. Bohužel se objevily občanské
„iniciativy“, které proti tomuto logické-
mu a oprávněnému záměru bojují, úče-
lově jej politizují, do čehož se snaží
zatáhnout i politické kluby zastupitel-
stva. Na tato uskupení důrazně apelu-
ji: Zanechte této činnosti, nežeňte
rodiče proti rodičům a děti proti dětem.
Vaše aktivity slouží jen velmi omeze-
ným a bezohledně sobeckým zájmům.
Takovýto přístup k ničemu rozumné-
mu určitě nevede.

Ing. Jan Šimůnek (ED)

Před třemi měsíci se
na Jižním Městě

objevila novinka. Dvou-
členné hlídky v unifor-
mách začaly obcházet
obecní domy. Ze začát-
ku v nich kontrolovaly
zejména úklid, stav
vnitřního vybavení, zda

jsou domy zamykány a podobně.
Postupně pak přibyly i osobní kontakty
s nájemníky. Získané informace byly
velice zajímavé a vedly k okamžité
nápravě ze stran správních firem
a nebo ke zlepšení práce příslušného

odboru. Zdá se, že osobní kontakty
v našem přelidněném sídlišti jsou jed-
nou z cest, jak se vypořádat s tím neli-
chotivým pojmem „anonymita“.
Zejména starší obyvatelé si pamatují
domovníky, kteří měli velice dobrý
přehled o všem co se děje. A hned byla
velmi krátká cesta třeba k rodičům,
jejichž ratolesti provedly nějakou
menší „lumpárnu“, a okamžitě násle-
doval výchovný postih.

Víme, že mezi námi žije spousta
vnímavých lidí, jimž není jejich okolí
lhostejné, ale komu se mají svěřit?
Domovník není, policie je daleko
a sousedka je v práci. Možná, že naše
hlídka pomůže. Kromě tohoto dostala

tato služba nové úkoly. Kontroluje
lavičky, pískoviště, jak se vyvážejí kon-
tejnery. Připravují se návštěvy neplati-
čů, které jim budou připomínat dluhy
na nájemném. Nápad se zkrátka
osvědčil a experiment se stává denní
realitou. Za jeden z dalších přínosů
pak považuji zahájení nekompromis-
ního boje proti nájemníkům, kteří
svým chováním ztrpčují většině lidí
život. V nejbližší době jim budou podá-
ny první výpovědi. Domnívám se, že
podobná služba by byla zajímavá i pro
družstevní domy. Zejména v kombina-
ci s kamerovými či jinými technickými
prvky můžeme pomyslnou laťku naší
bezpečnosti posunout o hodně výše.

Ing. Petr Popov (ODS)

V době, kdy vyjde
červnové číslo

Klíče, bude vrcholit
volební kampaň, lídři
politických stran
a volebních uskupení se
budou předhánět a sli-
bovat voličům i to, co
nikdy splnit nemohou.

Možná už máte na víkend, který začíná
pátkem 2. června, svůj program, možná
chcete odjet na chalupu, na výlet, na
dovolenou, prostě se vám nehodí zůstat
na Jižním Městě a jít volit, nebo nepři-
kládáte velký význam faktu, že můžete
svobodně rozhodnout o naší politické
reprezentaci na další čtyři roky. Chtěl
bych vám i sobě připomenout, že ne
vždy jsme o ní mohli vůbec rozhodovat,
natož svobodně, desítky let za nás roz-
hodovali jiní. Možnost svobodné volby
byla vykoupena utrpením celého náro-
da a tisíci obětí. Není tedy rozhodující,
komu dáte ve volbách svůj hlas, důleži-

té je, že svou šanci svobodně volit
nepromarníte. 

V duchu se vracím k uplynulému
měsíci květnu. V neděli 7. května 2006
byla v kolumbáriu památníku na Vít-
kově se všemi vojenskými poctami
uložena urna s ostatky generála Aloise
Eliáše. Stalo se tak šedesát čtyři roky
poté, co byl někdejší předseda protek-
torátní vlády generál Alois Eliáš nacis-
ty obviněn z velezrady a popraven. Po
mnoha letech se mu konečně dostalo
satisfakce a byla očištěna památka sta-
tečného člověka, který neodmítl při-
jmout – třebaže by to bylo alibisticky
pohodlné – v národě nenáviděnou
funkci předsedy protektorátní vlády,
když jí mohl alespoň nějaký čas krýt
svou odbojovou činnost. Vzpomínám
i na „generála nebe“, jak nazývali spo-
lubojovníci generála Františka Peřinu,
vojenského letce, který dvakrát uprchl
z vlasti, jednou před nacisty a podru-
hé, po únoru 1948, před komunisty,
a nakonec se vrátil do své vlasti umřít.
Zemřel právě ve slavných květnových

dnech, v sobotu 6. května 2006, ve
věku 95 let. 

V neděli 7. května jsem se zúčastnil
pietního aktu na vojenském hřbitově
na Olšanech. Kousek od pietního
místa, za zdí olšanského hřbitova,
u hotelu Flora, stavěl v květnových
dnech roku 1945 barikádu i můj otec.
Také na něho jsem si vzpomněl
a v duchu mu poděkoval. Tradičně se
v květnu setkáváme s jubilanty z řad
Českého svazu bojovníků za svobodu.
Jsou mezi nimi lidé s velmi pohnutými
osudy. Ať měli ale život sebetěžší, jsou
hrdí na svou vlast, milují zemi, ve které
se narodili, chtějí se na jejím životě
podílet a předávat své zkušenosti mla-
dým generacím. Právě oni si nejvíce
váží toho, že žijí ve svobodné zemi
a mohou se svobodně rozhodovat. 

Snad jsem některé z vás, kteří jste
váhali, zda k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republi-
ky jít, či nejít, přesvědčil. A vám, kdo
jste ze svého přesvědčení rozhodnuti
volit, chci poděkovat.
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Program Balonstory:
1144..3300––1144..3355 ■   NIKA Cheerleaders roztleskávačky - Ekocentrum při  ZŠ Květnového vítězství 1554 
1144..3355––1144..4455 ■   Zahájení Marta Šorfová, starostka MČ
1144..4455––1144..5555 ■   Cassiopeia stepaerobic – taneční skupina DDM Šalounova
1144..5555––1155..0055 ■   Ježci taneční skupina při MŠ Mírového hnutí
1155..0055––1155..1155 ■   Srdíčko dětský pěvecký sbor při MŠ A. Drabíkové 
1155..1155––1155..2255 ■   AT Domino pražské taneční studio při KD Klubka
1155..2255––1155..4400 ■   Crock 14 moderní americký step – clogging, country tance
1155..4400––1155..5500 ■   Klub talentů sólový tanec - KC Zahrada
1155..5500––1166..0000 ■   Vltavín tanec + zpěv, soubor při KC Zahrada
1166..0000––1166..1155 ■   Aerobic team Martina Duška aerobic + soutěž
1166..1155––1166..4455 ■   vylosování výherců čtenářské soutěže Klíče

■   vyhlášení vítězů sportovní akce – Město na kolech
1166..4400––1177..3300 ■   Policie ČR správa hl. města Prahy, jízdní policie, Městská policie – ukázka akce a techniky

■   Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy  – ukázky práce a techniky
■   Sbor dobrovolných hasičů Chodov – ukázky práce a techniky

17.30–18.30 ■   READY KIRKEN – koncert
18.30–19.30 (20.00) ■   VZLETY HORKOVZDUŠNÝCH BALONŮ (za příznivého počasí)
19.30–20.30 ■   BANDABAND – koncert revivalové kapely (dle počasí možný časový posun)

Ukázka činnosti a techniky Klubů vojenské historie z období 2. světové války – po celou dobu akce.

PPoo  cceelloouu  ddoobbuu  aakkccee  bbuuddoouu  ppřřiipprraavveennyy  ppoouuťťoovvéé  aattrraakkccee  aa  oobbččeerrssttvveenníí..

Město na kolech  10. 6. 2006 – 1144..3300––1188..0000 – Poznávací a oddechová jízda po Praze 11. Projížďky se
může zúčastnit každý, kdo má jakýkoliv dopravní prostředek (kolo, koloběžka, scateboard, invalidní vozík, 
in line brusle apod. ), poháněný výhradně lidskou silou. Pro vozíčkáře je připravena zkrácená verze trasy. Pořádá MČ
Praha 11 a agentura Romax.

Soutěžní kupon Balonstory 2006
1. Radnice Prahy 11 je rozdělena do pracovišť v několika ulicích.

Napište dvě z nich, kde pracuje paní starostka Marta Šorfová
a kde se vydávají občanské průkazy:

■■ Konstantinova a Mírového hnutí
■■ Ocelíkova a Vidimova
■■ Nad Opatovem a Šalounova

2. Společnost T-Mobile je generálním partnerem: 

■■ české národní fotbalové reprezentace
■■ české národní hokejové reprezentace
■■ české národní basketbalové reprezentace

3. Akce Město na kolech se na území MČ Praha 11 pořádá:

■■ poprvé            ■■ potřetí            ■■ popáté

4. Horkovzdušné balóny mohou vzlétat:

■■ ráno a večer            ■■ jenom v noci            ■■ celý den 

Pokyny pro soutěžící: 
U každé otázky označte křížkem (x) POUZE JEDNU správnou odpověď.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 A AGENTURA axis m
pořádají v sobotu 10. 6. 2006 v Centrálním parku

BALONSTORY 2006
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Písemné odpovědi je třeba odevzdat přímo v místě konání letošní Balonstory, kde proběhne také jejich slosování. 
Hodnotné ceny pro výherce věnovala firma T-Mobile. (Ceny nejsou právně vymahatelné. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.)

✁

✁

✁

Ceny: 1. Telefon NOKIA 3120 + TWIST SIM, 2. Dobíjecí kupón TWIST v hodnotě 1000 Kč 
+ ponožky T-Mobile, 3. Dobíjecí kupón TWIST v hodnotě 400 Kč + ponožky T-Mobile,
4. Cyklistická větrovka, 5.–7. Tričko T-Mobile + ponožky T-Mobile, 8. Fotbalový míč
UMBRO, 9. Cestovní taška T-Mobile, 10. Batoh Alpinepro, 11. Čepice T-Mobile

✁
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PŘEDSTAVUJEME:
Ekonomický odbor
ÚMČ Praha 11
Ekonomický odbor v samostatné působnosti komplexně vede účet-

ní evidenci rozpočtového hospodaření a sumarizuje dílčí účetní
agendy hospodářské činnosti městské části Praha 11. Sestavuje rozpo-
čet městské části a vyúčtovává výsledky jejího hospodaření. Obstarává
platební a zúčtovací styk s peněžním ústavem. Odbor v přenesené
působnosti povoluje provozování výherních hracích přístrojů a tombol
do 50.000,- Kč a vykonává správu místních poplatků. 

Oddělení rozpočtu 
Patří mezi stěžejní oddělení ekonomického odboru. Metodicky řídí
a koordinuje sestavení návrhu rozpočtu a finančního plánu hospodář-
ské činnosti MČ Praha 11 a organizací v její působnosti. Má na staros-
ti rozpočtová opatření a úpravy finančního plánu hospodářské činnosti
a vede jejich evidenci. Připravuje podklady a po schválení realizuje
finanční vypořádání MČ s rozpočtem hlavního města Prahy a České
republiky včetně vrácení nevyčerpaných účelových prostředků, navr-
huje způsob úhrady případného schodku hospodaření. Dohlíží na
dodržování rozpočtových pravidel a předpisů u městské části a orga-
nizací v její působnosti. Spravuje účelové fondy MČ Praha 11. Všech-
ny vykonávané činnosti spadají do samostatné působnosti.

Oddělení poplatků 
Povoluje provozování výherních hracích přístrojů na území Jižního
Města, kompletně spravuje a vybírá místní poplatky za ně, dále poplat-
ky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovacích kapacit.
Rozsahem agendy je nejnáročnější místní poplatek ze psů, u nějž oddě-
lení vede evidenci poplatníků psů, přihlašování a odhlašování psů,
vystavuje složenky na poplatek ze psa a rozesílá je poplatníkům.
V rámci přenesené působnosti vyřizuje žádosti o snížení nebo promi-
nutí místního poplatku ze psů. Vede i evidenci očipovaných psů a při-
znává úlevy z místního poplatku ze psů na základě seznamů,
předaných z Magistrátu hl.m. Prahy. Činí příslušné úkony za pohledáv-
ky, vzniklé z činnosti ostatních odborů. Vykonávané činnosti spadají
jak do samostatné, tak i přenesené působnosti.

Oddělení finanční účtárny
Je tvořeno účtárnou a fakturací. Účtárna vede účetní evidenci o příj-
mech a výdajích MČ Praha 11, evidenci předpisů, odpisů plateb k jed-
notlivým pohledávkám, oznamuje stav splácení pohledávek příslušným
odborům. Vede evidenci půjček poskytnutých bytovým družstvům
v rámci Fondu podpory regenerace a zaúčtovává splátky těchto půjček.
Vede účetnictví MČ o stavu a pohybu majetku. Fakturace eviduje fak-
tury došlé elektronicky, kontroluje je po formální stránce a rozděluje
podle příslušných příkazců operací. Na základě podkladů odvětvové-
ho odboru vyplácí sociální dávky elektronicky bezhotovostním způso-
bem. Obstarává platební a zúčtovací styk za MČ, bankovní dispozice
a převody finančních prostředků. Všechny vykonávané činnosti spada-
jí do samostatné působnosti.

Oddělení metodiky
Je ve své činnosti zaměřeno na účetnictví, inventarizaci a daňové

povinnosti městské části. U účetních agend usměrňuje vedení účetnic-
tví za hospodářskou činnost (tj. komerční využívání a nakládání
s majetkem naší městské části) jednotlivými správními firmami, kon-
troluje předané podklady a sumarizuje je do konečné podoby, v niž jsou
předkládány nadřízenému orgánu. Vůči příspěvkovým organizacím
plní obdobné úkoly a z pozice určitého „mezičlánku“ přenáší informa-
ce, pokyny a požadavky mezi pracovišti magistrátu a jednotlivými orga-
nizacemi. Oddělení metodiky zpracovává různé přehledy, podklady
a další materiály, týkající se zejména vazeb a finančních toků mezi
hlavním rozpočtem a hospodářskou činností, disponibilitou finančních
prostředků pro jejich možné využití v dalších letech apod. Všechny
vykonávané činnosti spadají do samostatné působnosti.

Ing. Sylvia Davidová, vedoucí ekonomického odboru 

KAJMAN 
má co nabídnout
(a nejen čtenářům)
Po krátké úvaze a pěti rumech jsem se rozho-

dl, že se stanu spisovatelem, začíná úvodní
sloupek nové edice KAJMANA, kterou známý
patron začínajících autorů, nakladatel pan Vilém
Šmidt právě zařadil na své webové stránky
(www.smidt.cz). Už onen zmíněný satirický
sloupek Pavla Procházky Jak jsem se stal spiso-
vatelem jiskrně pádným způsobem prozrazuje,
že stát se spisovatelem není tak snadné. Dobře
to vědí i literární tvůrci sdružení v Klubu autorů
Jižního Města, jak zní název, který dostaneme,
když rozšifrujeme zkratku KAJMAN. (V roce
2003 jej vytvořili a v dalších letech rozšiřovali
absolventi kurzu tvůrčího psaní Dar slova, kaž-
doročně pořádaného v Kulturním centru Zahra-
da.) V KAJMANU se pravidelně scházejí proto,
aby za pomoci lektora a vzájemné výměny názo-
rů připravovali (kromě ukázek ze své tvorby na
kajmaní webové stránky) k vydání rukopisy
svých prvních (v některých případech i druhých)
knih. A mají co vydávat a mají i své čtenáře (jak
dokazuje návštěvnost jejich stránek na webu).
Jenom nakladatelé chybějí. Vydávat začínající
autory se nakladatelům nejen nevyplácí, na
prvotiny se doplácí. Pan Vilém Šmidt by mohl
vyprávět. Sponzorovat dvacítku „kajmanů“ však
sám nestačí. A není to ani nutné.

O kajmaní webové stránky je totiž, jak už
naznačeno, čtenářský zájem, minulou edici uká-
zek z jejich tvorby navštívilo přes deset tisíc (!)
čtenářů, což je mnohonásobně více, než by činil
náklad prvotiny vydané nejvelkorysejším nakla-
datelem. Takový počet přístupů by mohl být už
zajímavý i pro podnikatele, nejrůznější organiza-
ce a instituce. KAJMAN se pochopitelně nebrá-
ní žádné formě sponzorování, ale jeho členové
už mají i co nabídnout: jejich tvorba přitahuje
čtenáře, a tedy  potenciální zákazníky potenciál-
ních inzerentů. Webové stránky, na nichž si
dávají dostaveníčko tisíce čtenářů, jsou dobrým
místem pro reklamu. A výtěžek z ní hodlá pan
nakladatel Šmidt beze zbytku investovat do kaj-
maní tvorby vydávané ať už v elektronické, nebo
papírové podobě. Sponzory a inzerenty má i ta
nejnižší, okresní soutěž v kopané stejně jako
soutěž o královnu krásy téhož okresu. Bude je
mít i KAJMAN, literárně tvůrčí klub (nejen!)
osmdesátitisícového Jižního Města pražského?

Abych nezapomněl: v nové kajmaní edici
najdete kromě citovaného sloupku další humo-
ristické a satirické příspěvky (povídku Kávička
od Miroslava Paulíčka, texty vulkanické fejeto-
nistky Aleny Vaníčkové O sexu a Jiřík v říši
divů…, fejeton Martina Vávry Malý klíč k určo-
vání houbařů), jiné mají polohu vážnější, hleda-
jí odpověď na znepokojivé otázky existenciální
(črta Zdenky Linhartové Kamenný telefon,
povídka Marie Vondrové Moc práce). Na
www.smidt.cz si klikněte na KAJMANA a počte-
te si!

Mgr. Jiří Polák, lektor
kontaktní telefon 602 560 093
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ 
Praha-Újezd dne 9. 5. 2006

Schvaluje:
■ finanční dar ve výši 30 000,- Kč pro

fotbalový oddíl SK Újezd.

Souhlasí:
■ s prodloužením platnosti dočasné

deponie výkopové zeminy při dálnici
D1 na parc. č. 214/22 a 214/25,

■ s finančním příspěvkem ve výši
100 000,- Kč pro obce postižené
záplavami, a to konkrétně částku
40 000,- Kč pro obec Káraný
a 60 000,- Kč pro město Veselí nad
Lužnicí,

■ s vypracováním projektové dokumen-
tace na rekonstrukci komunikace
Milíčovská.

Nesouhlasí:
■ s nově předloženou zastavovací studií

„U Šabatů“.

Požaduje:
■ zahájit řízení na změny územního

plánu s tím, že stávající podoba
územního plánu nevyhovuje potře-
bám a představám rozvoje městské
části.

Doporučuje:
■ realizovat směnu pozemků mezi

městskou částí a firmou MCA.

Úplné znění textů je vyvěšeno na
Úřední desce, informačních vývěs-

kách a na webových stránkách úřadu.
Příští zasedání zastupitelstva 

se bude konat v úterý 13. června
2006 od 19.00 hod v zasedací míst-

nosti úřadu městské části.

Po dlouhých letech byla v Újezdu
obnovena tradice stavění májky.

Májka vysoká přibližně 18 metrů stojí
na újezdském náměstí a byla vztyčena
30. dubna v 11.30 hod. za účasti
mnoha místních obyvatel. 

Následující „filipojakubská“ noc pat-
řila čarodějnicím a pálení ohňů. Samot-
nému večeru předcházeli důležité
přípravy, jako postavení hranice, zhoto-
vení malého přístřešku, zajištění občer-
stvení či „výroba“ čarodějnice. Hranici

i s čarodějnicí  zapálil okolo 18.00 hod.
starosta.  Oheň navozoval atmosféru až
do brzkých ranních hodin, celou noc
byl hlídán a dopoledne následujícího
dne proběhl úklid okolí.

Touto cestou bych chtěl všem, kteří
se na této akci podíleli, poděkovat.
Letošní čarodějnice se myslím vydařily
a já doufám, že budeme i v dalších
letech v této opětovně zavedené tradi-
ci pokračovat.

Václav Drahorád, místostarosta

OBNOVENÍ TRADICE stavění májky

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ v části nových vil a domů

VÝSTAVBA v Krajanské ulici
V minulém měsíci jsme se v rámci řízení na

změnu územního rozhodnutí ohradili
proti výstavbě bytového domu v Krajanské
ulici. Navrhovatel na základě celé řady našich
argumentů, proč nesouhlasíme s návrhem, pro-
vedl snížení počtu navrhovaných bytů slouče-
ním, nikoliv snížením výměry celkové podlažní
plochy nebo objemu objektu. Požadavky navr-
hovatele jsou pro nás neakceptovatelné
a domníváme se, že není důvod pro změnu
územního rozhodnutí. Dle mého názoru je
jakákoliv výstavba na těchto pozemcích nepří-
pustná. S mým názorem se jednomyslně ztotož-
nilo naše zastupitelstvo. 

Josef Novák, zástupce starosty

KONTEJNERY
na nadměrný
komunální odpad

Kontejnery na nadměrný
komunální odpad budou

přistaveny v termínu od
pátku 2. června 2006 do pon-
dělí 5. června 2006  na tato
místa: 

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

Újezd – ulice Formanská
č. p. 63, ulice K Motelu
u č. p. 7 a ulice Ke Mlýnu
u č. p. 77.
Kontejnery jsou určeny
pouze pro velkoobjemový
odpad z domácností, nikoli
pro odpad vznikající při pod-
nikatelské činnosti.

Známé nerudovské „Kam s ním“.
Situace je však trochu choulosti-

vější, neboť  se nejedná o slamník nebo
slamníky, ale o děti.

Úřad městské části z podnětu a na
základě četných žádostí místních obča-
nů vytipoval (po celkem nelehké práci)
území, na kterém by toto hřiště mohlo
být vybudováno. Oslovili jsme dotčené
vlastníky sousedních nemovitostí,
neboť podle stavebního zákona stavba
dětského hřiště podléhá stavebnímu
povolení.  Ale co nás překvapilo, byla
vesměs záporná reakce těchto majitelů. 

Chtěl bych touto cestou zodpovědět
některé nejčastěji kladené otázky, jako
např. kdo  bude hřiště hlídat, kdo spra-

vovat, kam přijdou stromy a jaká bude
provozní doba hřiště. Nemáme pocho-
pitelně mzdové prostředky na stálé hlí-
dání, takže hlídat hřiště nebude nikdo,
ale každý den ho bude kontrolovat
určený pracovník úřadu. Spravovat ho
bude odborná firma, která bude zhoto-
vitelem dětského hřiště, stromy v době
vegetačního klidu přesadíme jinam
a otevřeno bude dokud rodiče s dětmi
budou na hřišti dovádět. 

V případě, že bychom od dotčených
společenství vlastníků jednotek
a rodinných domů získali souhlas
s výstavbou hřiště, začali bychom s jeho
realizací na podzim letošního roku.

Miroslav Franc, odbor investiční

OZNÁMENÍ ÚMČ
Z důvodu pořádání oslavy 

dětského dne, budou ve středu 
7. června 2006 zrušeny úřední hodiny 

ÚMČ PRAHA-ÚJEZD.  

Děkujeme za pochopení.
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PROTIDROGOVÁ
BESEDA PRO ŽÁKY 
ZŠ Chodov
Radek Hanykovics, v Thajsku odsouzený

za pašování heroinu, přijal pozvání naší
kolegyně paní učitelky Kozderkové, která
hledala do svých hodin občanské a rodinné
výchovy nějakou zajímavou a účinnou
formu protidrogové prevence. Celé dopoled-
ne 21. dubna 2006 věnoval žákům 8. a 9. roč-
níků a vyprávěl jim svůj životní příběh.
Vylíčil svůj osud od samých počátků, od pří-
čin, které ho přiměly odcestovat do Thajska,
od záměru vydělat si peníze pašováním
heroinu, až po současnost. Všichni se zauje-
tím naslouchali, jak byl zatčen a odsouzen
nejprve k trestu smrti, zmírněnému pak na
padesát a nakonec na dvacet pět let odnětí
svobody, a poté o nelidských podmínkách
thajského vězení, v němž strávil osm let.
Díky diplomatickým jednáním byl pan
Hanykovics převezen do České republiky,
kde si odpykává svůj trest v plné výši. V sou-
časné době má ze zdravotních důvodů výkon
trestu do listopadu přerušen. 

Po autentickém vyprávění Radka Hany-
kovicse děti kladly nejrůznější dotazy,
a dostávaly na ně otevřené a vyčerpávající
odpovědi. Nejdůležitější myšlenka, která
nejen zazněla nahlas, ale prostupovala celým
příběhem, snad v myslích mladých lidí zůsta-
ne: drogy přinášejí smrt… Reakce našich
žáků tomu alespoň nasvědčují, vypovídají
o silném dojmu, který na ně Hanykovicsovo
vyprávění učinilo. 

Jana Hanáková

Tam, tam, tam za tou duhou … je
název mezinárodního projektu,

který se v letošním roce velmi úspěšně
rozběhl v Základní škole s rozšířenou
výukou jazyků K Milíčovu. Byl schválen
Národní agenturou Socrates, financo-
ván je z evropských vzdělávacích fondů.
Kromě naší školy jsou do tohoto projek-
tu začleněny i další dvě školy, z Velké
Británie a Maďarska. Ještě jsme počítali
s tureckou a finskou školou, ale ani
jedna z nich v žádosti o grant neuspěla.
To však neznamená, že s nimi i nadále
nespolupracujeme.

Jak se projekt tento rok realizoval?
Začali jsme autoportréty. Nejprve žáci
představili sebe a své učitele.Ti nejmlad-
ší v češtině, starší v angličtině, němčině
a francouzštině. Své texty doprovodili
fotografiemi a kresbami. Na oplátku nás
potěšily práce z partnerských škol. Peč-
livě jsme je pročetli a v hale školy z nich
uspořádali výstavky.

Na vavřínech jsme ale usnout nemoh-
li, neboť se blížily Vánoce, a s nimi další

aktivity v rámci našeho programu. Chví-
li jsme si lámali hlavu, jaký vánoční
pozdrav zašleme partnerským školám.
Zvítězila tradice: co Čech, to muzikant.
Pro nás: co žák, to zpěvák. Děti se sešly
a zazpívaly několik českých vánočních
koled. Pásmo jsme obohatili výtvarně
a celé natočili na video.

Poslední projektová práce se týkala
života v jednotlivých školách. Naši žáci
připravili prezentaci v PowerPointu,

videoprogram, fotodokumentaci a troj-
rozměrný model školní budovy. 

Příjemným oživením školního roku
bývají také návštěvy zahraničních kole-
gů. V lednu jsme přivítali učitele
z Velké Británie, v dubnu z Maďarska.
V příjemné atmosféře jsme si vyměnili
zkušenosti. Velmi nás potěšil zájem
zahraničních přátel o naši práci a jejich
spokojenost s návštěvou u nás. I někte-
ří naši pedagogové měli možnost vyce-
stovat do partnerských škol a seznámit
se s jejich způsobem výuky.

Školní rok rychle uběhl, ale spolu-
práce pokračuje. Připravujeme druhý
rok projektu, bude se týkat vzájemného
poznávání našich měst a zemí. Jsme
rádi, že tato forma spolupráce je blízká
žákům i jejich rodičům. 

Případné další informace můžete zís-
kat na našich webových stránkách
www.zsmilicov.cz . 

Za kolektiv pedagogů 
PaedDr. M. Jeřichová 

a Mgr. Dana Háčková, foto: autorky

TAM, TAM, TAM za tou duhou ….

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem hl. m. Prahy 
a Městskou částí Praha 11 pořádá 
dne 13. 6. 2006 od 8.00 do 13.00 

Hasičský den a praktické
cvičení „Ochrana člověka 
za mimořádných událostí“ 

Srdečně zveme představitele MČ Praha 11, 
ředitele základních škol JM 

i zástupce z řad dětí.

Budete prakticky seznámeni s těmito
tématy a prací těchto složek:

Hasičský záchranný sbor, Policie ČR,
Ochrana člověka za mimořádných událostí,

Svaz civilní obrany, Zdravotní příprava,
Sdružení válečných veteránů ČR, 

Požární ochrana, Kynologie

ZUŠ PRO ARTE VIVA
Vás zve k zápisu pro školní

rok 2006–2007 do oborů:
hudebních – klavír, flétna,
kytara, zpěv, klávesové
a dechové nástroje
výtvarných – kresba, malba,
grafika, zákl. zprac. digit.
fotografie
dramatického a tanečních –
klasický, moderní tanec,
a přípravných studií.
Zápis proběhne v době 
od 5. do 15. června 2006
mezi 15.00 a 17.00 hod. 
na adrese: ZUŠ PRO ARTE
VIVA, Vzdušná 564, P4-Lhot-
ka. Informace na tel.
241 713 925, 603 861 307
(15.00 až 17.00 hod.) a na
www.zusproarteviva.cz.

PŘÍSPĚVEK na školní pomůcky
Dnem 1. dubna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 113/2006 Sb., který

mimo jiné v § 33 – § 35 upravuje novou dávku státní sociální pod-
pory – příspěvek na školní pomůcky. Nárok na tuto dávku má dítě,
které bylo zapsáno k povinné školní docházce a má nárok na přídavek
na dítě. Výše příspěvku činí 1.000,- Kč. Nárok na tuto dávku zaniká,
nebyl-li uplatněn do jednoho roku od 1. června roku, ve kterém vznikl. 
Tiskopisy žádosti o tuto dávku budou k dispozici v odboru státní sociál-
ní podpory od konce května 2006. Součástí žádosti musí být potvrzení
o zápisu dítěte k povinné školní docházce a dále potvrzení, zda došlo,
nebo nedošlo k jejímu odkladu. Podrobné informace o nároku na výše
uvedenou dávku vám podají pracovnice odboru státní sociální podpory
Úřadu městské část Praha 11, Bohúňova 1553, rovněž na tel. 267 914 067.

Úřední hodiny pro podání žádosti: Pondělí a středa 8.00– 17.30
Úterý 8.00–11.30
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KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ 
hl. m. Praha informuje
■■  Branná povinnost státních občanů České republiky, tedy

povinnost plnit úkoly ozbrojených sil, povinnost občana podro-
bit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu
a plnit další povinnosti upravuje zákon č. 585/2004 Sb., o bran-
né povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

■■  Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni,
v němž dosáhne věku 18 let a zaniká dnem dosažení věku 60 let.
Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu. Z výše uvedeného vyplývá, že vojákovi v záloze
zaniká branná povinnost dle zákona po dovršení 60-ti let věku.
Krajské vojenské velitelství hlavního města Praha již nevydává
vojákům v záloze „Osvědčení“ o zániku branné povinnosti. Vojá-
kovi v záloze je ponechána vojenská knížka, která je postačují-
cím dokladem pro doložení doby vykonané vojenské činné služby
(základní vojenské služby a vojenských cvičení) České správě soci-
álního zabezpečení pro důchodové zabezpečení. V případě ztrá-
ty vojenské knížky, nebo když jsou údaje v ní k doložení doby
vojenské činné služby pro Českou správu sociálního zabezpečení
nedostačující, může se voják v záloze osobně nebo telefonicky
obrátit na Krajské vojenské velitelství hlavního města Praha, Kři-
žíkova 12, Praha 8-Karlín (tel. 973 205 742-745), které mu přísluš-
né potvrzení vydá nebo zašle na adresu. Bc. Václav Musílek

DALŠÍ CENTRUM ZÁBAVY 
pro jihoměstské občany

V centru Chodov se v květnu 2006 slavnostně otevíra-
lo nové sportovní oddělení Mega sport, které nabízí
obyvatelům Jižního Města, ale i celé Prahy velkou
kulečníkovou hernu, bowling, šipky, stolní fotbal, tele-
vizní obrazovky pro sledování sportovních přenosů
a samozřejmě občerstvení. 

NOVÁ MOŽNOST
relaxace
Zdá se, že trend „Žít zdravý život“ začíná být

velmi populární. Je potěšitelné sledovat
stále častější snahu lidí zdravě se stravovat,
aktivně sportovat a pravidelně odpočívat. Zdra-
vý životní styl se také oslavoval 18. dubna 2006
při slavnostním otevření Relax centra Švehlova.
Starostka naší městské části paní Marta Šorfo-
vá losovala tombolu, tradiční pásku přestřihl
senátor a starosta Prahy 15 Jan Nádvorník.
Hosty provázely specialistky a seznamovaly je
s prací vizážistů, s reflexologií a jinými ne úplně
běžnými službami. Pro čtenáře Klíče je připra-
vena sleva 100,- Kč za jednu hodinu masáže
(nyní 350,- Kč) nebo sleva 70,- Kč za půlhodinu
masáže (nyní 180,- Kč). Pokud se rozhodnete
navštívit nově otevřené Relax centrum Švehlov-
ka, Švehlova 1471/27, Hostivař vezměte s sebou
tento článek – čekají na vás dárky a zajímavé
slevy. Ale nezapomeňte se prosím objednat na
telefonu: 606 381 771.

Jana Jelínková, foto: Daniel Urban

Jako radní hlavního města
Prahy jsem zodpovědný za

oblast kultury, cestovního
ruchu a pohřebnictví v rámci
celé Prahy. Ale vzhledem
k tomu, že mou domovskou
městskou částí je Praha 11,
snažím se, aby má práce ve
vedení města byla přínosem
i pro ni. Mám proto radost, že
se nám na nedávném zasedá-
ní zastupitelstva a rady hl. m.
Prahy podařilo schválit výz-
namné dotace z městského rozpo-
čtu, které pomohou řešit některé
problémy  Prahy 11.

Jde mimo jiné o dotaci na přizpů-
sobení dětských hřišť Petýrkova,
Chaloupkova a Klírova stávajícím
evropským a bezpečnostním nor-
mám. Dalším příspěvkem města
jsou dotace na provedení nutných
stavebních úprav, jako je zateplení
pláště budovy Základní školy
K Milíčovu a mateřských školek
Šeberov a Hrnčíře. Díky podpoře ze
strany města může začít také rekon-
strukce Baráčnické rychty v Hrnčí-
řích, která představuje důležité
centrum společenského a kulturní-
ho života. V neposlední řadě měst-
ské dotace umožní i rozšíření
hřbitova v Šeberově.

Rada hlavního města také
schválila rozdělení volných bytů
z městského fondu, které městské

části využívají
například pro zdra-
votníky, záchraná-
ře, či učitele. Praha
11 tím získala cel-
kem 19 bytů, což
odpovídá aktuál-
ním potřebám. 

Přes drobné
obtíže, které na
podzim loňského
roku provázely
dostavbu tělocvič-

ny v Základní škole Chodov, jsme
opětovně získali na tuto investici
i dotaci ze státního rozpočtu. Jde
o 15 milionů korun, což je suma
umožňující pokračování stavby.
A Praha 11 nebude muset vracet
ani část peněz, které v loňském
roce na tuto dostavbu plně nevy-
čerpala, protože zastupitelstvo
hlavního města uznalo objektivní
důvody pro zpoždění stavby.

Každá městská část spravuje
svůj vlastní rozpočet a hlavní město
pomáhá, když rozpočet městské
části není schopen pokrýt její důle-
žité potřeby. Jak se na Praze 11
můžete přesvědčit, město skutečně
pomáhá těm, kdo jsou schopni
předložit kvalitní a smysluplný pro-
jekt. I dotační štěstí zkrátka přeje
připraveným. Bohumil Černý,

člen rady zastupitelstva 
hl. m.  Prahy

DOTACE pro Prahu 11

DOPLŇUJÍCÍ NÁBOR DĚTÍ 
do Klubu talentů 2005

Nyní pořádáme doplňující nábor pod vedením zpě-
vačky a herečky Drahomíry Vlachové a textaře, scé-
náristy a hudebníka Jana Víznera, budete 1x týdně,
podle kategorie až 120 minut v celku zpívat, tančit
a hrát divadlo. V původních scénkách se pak budete
moci představit veřejnosti. Nábor se koná pro děti 
5 – 14 let ve dnech 12. 6. a 19. 6. vždy od 16.00 do
17.00 hod. v KC Zahrada. Spojení Metro C – Chodov
a Bus č. 118, 154, 197 – stanice Jarníkova. Poplatek
za náborovou zkoušku činí 40 Kč. Poplatek za studi-
ovou činnost činí půlročně 1800 až 2000 Kč podle
věkové kategorie. Bližší informace: Drahomíra Vla-
chová tel.: 777 295 111 nebo www.klubtalentu.xf.cz.
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ZRUČNÍ cyklisté 
Příjemné prostředí a dobré podmínky vytvořil ve středu 

3. května cykloturistický oddíl UFO spolu s prodejnou
Cyklosport Kern všem účastníkům Jarního cyklokrosu 2006.
Akce, pořádaná ve spolupráci s městskou částí Praha 11, patří
mezi ty, jimiž každoročně ožívá Centrální park a které mají co
říci mladým. Těch, které vedou k účelnému zájmu o cyklistiku
není nikdy dost. Tahle je určena děvčatům a chlapcům od šesti
do osmnácti roků. I letos měla různé stupně náročnosti – podle
jednotlivých věkových kategorií. Soutěžilo se o praktické ceny
a na startu i na závodišti panovala dobrá nálada. S další akcí
na podporu zájmu o cyklistiku, Město na kolech, která je urče-
na všem generacím, se setkáme při letošní Balonstory.

Jiří Bartoň, foto: autor

Dovolujeme si vás pozvat na kurzy
dance aerobiku, sportovního aero-

biku, baby aerobiku, hip - hopu, funky,
základů gymnastiky, kondičního posilo-
vání či spinningu. 

Kurzy jsou určené dětem, začáteční-
kům, středně či velmi pokročilým; spor-
tovní vyžití ale máme i pro rodiče. Pro
všechny kategorie jsou připraveny
celoroční kurzy, víkendy s cvičením či
letní sportovní tábory, a to nejen pro
členy. Každý musí projít základním
kurzem, ve kterém se naučí správnému
držení těla, koordinaci pohybů, protáh-

ne si svaly, o kterých neměl ani tušení,
a zařadí se do kolektivu. Ze základních
kurzů se pak děti rozdělují do zavodní
či rekreační formy – podle výkonů
a zkušeností. Rodičům nabízíme spin-
ning, posilování, aerobik či individuál-
ní přístup v posilovně pod dohledem
trenéra.

Kromě kurzů a tréninků během roku
připravujeme pro děti a jejich kamarády
i další vyžití: pobytové víkendy, letní
tábory a sportovní soustředění, vystou-
pení na školních i mimoškolních
akcích. Pro letošní rok jsme připravili:

letní/zimní sportovní soustředění jak
pro pokročilé, tak i pro úplné začáteč-
níky ve věku od 6 let, soutěže ve spor-
tovním aerobiku, master classy, pódiové
skladby, fitness týmy, vystupování na
plesech či jiných akcích.

Cena kurzu je 1 280,- Kč na 5 měsí-
ců a 2 390,- Kč na celý školní rok. V čele
ATMD se na vás těší Martin Dušek,
Zuzana Tomášková a další. Všechny
informace vám rádi sdělíme na tel:
777 299 676, info na www.martindu-
sek.cz.

Martin Dušek

CENTRUM AEROBIKU TMD – Squash Point
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O víkendu 22.–23. dubna 2006 se
v Kulturním centru Zahrada usku-

tečnil první ročník soutěžní přehlídky
Zahrada písní. Přehlídku pořádalo KC
Zahrada a Dětský pěvecký sbor Svítání.
V současné době zcela ojedinělá akce
na území hl.m. Prahy předčila očekává-
ní. Přehlídka byla původně  plánována
pouze na sobotu 22. dubna, ale velký
zájem přiměl spolupořadatele rozšířit ji
i na neděli.

O víkendu se do Zahrady sjelo 29
dětských sborů z celé republiky, což
představuje přes 1000 dětí. „Organizá-
torsky to bylo velmi komplikované,
všechno muselo jít podle časového har-
monogramu, abychom neměli například
dva zájemce o šatnu. Každému sboru
jsme přidělili dva členy ze Svítání, kteří
se o něj po celou dobu starali,“ sdělila
organizátorka Eva Jarošová. Kritéria
soutěže byla velice volná. Soutěžilo se
ve třech kategoriích podle věku. Všech-
ny kategorie si měly připravit jednu lido-
vou píseň a sbory v nejstarší kategorii
navíc jednu skladbu a cappella. Vedle
pěti pražských sborů na přehlídce

vystoupily sbory z Pardubic, Brna,
Plzně, Hranic na Moravě, Přerova. Něk-
teré sbory vstávaly ve dvě hodiny ráno,
aby stihly na přehlídku přijet včas, jiné
v Praze přespaly.

Do poroty zasedli Doc. PhDr. Sta-
nislav Pecháček, Dr. Roman Michálek,
Mgr. Světlana Tvrzická a Mgr. Václav
Harmáček. Ti ohodnotili sbory podle
jejich výkonů zlatým, stříbrným nebo
bronzovým pásmem. Žádný sbor si
neodnesl pouze čestné uznání. Ve zla-
tém pásmu se umístila Pražská kantilé-
na z Prahy 4, Jiřičky z Plzně, Přerováček
z Přerova, Kopretina z Liberce, Skřivá-
nek ze Židlochovic, Javořičky z Plzně,
Větrník z Loštic, Notičky z Plzně a Car-
mina z Pardubic. Kulturní centrum
Zahrada vyrobilo pro každý účinkující
sbor diplomy a keramické skřivánky. Na
děti po jejich výkonu čekalo sladké pře-
kvapení. Sbor Svítání v tomto ročníku
nevystupoval, protože jeho členové
pomáhali soutěž organizovat. „Zvládli
to výborně, a za to jim patří naše podě-
kování,“ řekla za organizátory Eva Jaro-
šová.

Pěvecké sbory si přehlídku velice
pochvalovaly a těší se na další ročník.
Předseda poroty doc. PhDr. Stanislav
Pecháček k tomu řekl: „Velice oceňuji
sbor Svítání a KC Zahrada za organiza-
ci soutěže. Je chvályhodné, že se tohoto
úkolu ujaly. Festival byl přínosný přede-
vším proto, že sbory nezpívaly jen  pro
sebe, ale v daném bloku se navzájem
slyšely a mohly porovnávat výkony.“ Na
dotaz, zda se uskuteční festival i v příš-
tím roce, ředitel KC Zahrada Erik Bez-
díček odpověděl: „Zahrada písní má
naši stoprocentní podporu. Veškeré
smysluplné dětské aktivity je třeba
maximálně podporovat. Ve spolupráci
s DPS Svítání vytvoříme ze Zahrady
písní každoroční tradici.“

Hana Máčová, foto: Erik Bezdíček

ZAHRADA PÍSNÍ uvítala 
svým prvním ročníkem jaro

VÝTVARNÍCI 
v Chodovské tvrzi
Po květnové výstavě

mistra porcelánu pana
Jiřího Kožíška pokračuje-
me v prezentaci špičko-
vých českých sochařů –
keramiků. Od 21. 6. do 
16. 7. 2006 bude hostem
Chodovské tvrze  paní
Helena Samohelová. Tato
dáma patří mezi autory,
kteří vstupovali do umě-
leckého života na pomezí
doby, jež otevírala mož-
nosti alespoň relativní tvůrčí svobody, a doby tzv. norma-
lizace, která je naopak zas velmi rychle zavírala. 

Po studiu na SUPŠ mladá výtvarnice dva roky praco-
vala jako restaurátorka v Uměleckých řemeslech. V roce
1961 byla přijata na VŠUP v Praze, do atélieru keramiky
a porcelánu prof. Otto Eckerta. U Heleny Samohelové lze
již od počátku vysledovat dvě roviny její keramické tvor-
by – volnou  tvorbu a tzv. užité umění. Obě tvůrčí polohy
budou prezentovány na retrospektivní výstavě této vyni-
kající keramičky ve Velké galerii Chodovské tvrze.

Rád bych také upozornil na souběžnou výstavu, která
se uskuteční v Malé galerii. Své olejomalby zde představí
mladá talentovaná malířka, paní Lucie Filimonová. Její
mysticky laděné figurální a mnohdy i historizující kompo-
zice si rychle získávají množství příznivců. Pokud si mohu
osobovat právo vás pravidelně zvát do galerií Chodovské
tvrze, pak vás ujišťuji, že i tentokrát bude rozhodně na co
se dívat! 

Akad. sochař Milan Martiník, kurátor, foto:autor

NOVÉ CENTRUM pro
vzdělávání žáků i pedagogů
V objektu bývalé mateřské školy v Choceradech vzniká

nová obecně prospěšná společnost, která se bude zabý-
vat výukou jazyků, převážně angličtiny. Tato společnost
poskytne jazykové vzdělání žákům a pedagogům základních
a středních škol, pedagogům zároveň nabídne  možnost
rekvalifikace. Vyučovat se bude na profesionální úrovni,
podle nově koncipovaných učebnic a v kvalitně zařízených
jazykových laboratořích.  Laboratoře budou k dispozici ško-
lám, které s jazykovým centrem předem uzavřou smlouvu.
Úspěšné partnerské kontakty toto centrum již navázalo např.
s SOŠ výpočetní grafiky ve Stříbrského ulici v Praze 11 –
Hájích. Škole  jednou za měsíc poslouží laboratoře a konver-
zační hodiny podle úrovně tříd. Pro další informace prosím
volejte ředitelku centra pí Janu Lightburn, tel. 775 614 778.

Jana Lightburn

LETNÍ TÁBOR 
na motivy artušovské legendy

V době od 12. do 26. srpna 2006 bude probíhat v táborové
základně Sázava-Sedliště, v lesích nedaleko města Sázavy, letní
dětský tábor Sathava s celotáborovou hrou na motivy artušovské
legendy. Součástí tábořiště jsou chatky a podsadové stany, vyba-
vená 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.

KLIC_06_2006  5/19/06  3:44 PM  Str. 14



Klíč 6/2006 KULTURA / KNIHOVNY 15www.praha11.cz

Stres, hluk a hektické životní tempo velkoměst, způsobují-
cí nárůst agrese a vyvolávající deprese, jsou bohužel nedíl-

nou součástí našeho života. Deprese jako onemocnění dnes
podle statistik zaujímá v naší společnosti jedno z předních
míst. Vhodnou terapeutickou metodou pro  dnešní uspěcha-
nou dobu  je terapie uměním, které  už podle starých Řeků
vyvolává v duši krásu.

Právě toto poznání je jedním z důvodů, které vedly
Občanské sdružení Spektrum: Praha – Berlin – Wien  Zdeň-
ka Hajného a Toniho Strickera  k vytvoření velice zajímavé
a v naší republice ojedinělé akce –  koncertu, jenž by půso-
bil právě na duši člověka, oslovoval ji a vyvolával v ní pří-
jemné pocity. Obrazy známého malíře PhDr. Zdeňka
Hajného, snímky krajin i vesmíru se prolnou s tóny hudby
významného rakouského hudebního skladatele a houslové-
ho virtuosa Toniho Strickera  v interpretaci Pražského
komorního orchestru bez dirigenta. Úvodní slovo přednese
Radovan Lukavský. S taneční kreací vystoupí studenti praž-
ské AMU. A to vše se odehraje v překrásném secesním pro-
středí Obecního domu v Praze, provoněném vůní květin

(aromaterapie). Každý návštěvník koncertu obdrží na
památku knížku Eduarda Tomáše „Cesta lásky“. Peníze ze
vstupného budou věnovány potřebným: mentálně postiže-
ným, Diakonii ČCE – středisku Ratolest, za niž převezme šek
paní Táňa Fischerová, a Nadaci na ochranu zvířat, pro kte-
rou převezme šek paní Marta Kubišová. Vstupné bude sym-
bolické (300 a 400 Kč), aby si návštěvu tohoto koncertu
mohli dovolit všichni, kdo o něj projeví zájem a budou mít
chuť přispět na dobrou věc. 

Benefiční koncert Tóny země a barvy ohně aneb terapie
uměním se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu ve
středu 21. června 2006.

Jana Jelínková, foto: archiv

BENEFIČNÍ KONCERT 
Barvy a tóny země a ohně

TAKÉ CHODÍTE DO KNIHOVNY
na Jírovcově náměstí?
Jižní Město slaví letos třicátiny a samozřejmou součástí jeho

kulturního života jsou knihovny. Dvě z nich již mají svou
tradici: Místní knihovna V Benátkách a pobočka Městské
knihovny v Praze – Opatov. Ale ta třetí, pobočka MKP Jírov-
covo náměstí, slouží čtenářům teprve pět let. Pokud však pat-
říte mezi její čtenáře, tak už si nejspíš ani neumíte představit,
že byste si sem nepřicházeli půjčovat knihy, mapy, noviny a
časopisy. Takové klidné posezení v křesílku u stolku, pročí-
tání něčeho zajímavého, to přece má svůj půvab, je to způ-
sob, jak si dopřát hezkou chvíli. A těch známých, co tu
potkáte! Také si mezi řečí navzájem doporučíte, co stojí za
to si přečíst. 

Máte-li čtenářskou legitimaci Městské knihovny v Praze,
můžete v knihovně na Jírovcově náměstí i na Opatově využí-
vat další službu, přístup k internetu, a přes webové stránky
se zdarma dostat do několika databází, plných informací.

V pondělí 12. června to tedy bude přesně pět let, co se
zcela nová knihovna na Jírovcově náměstí otevřela. Sídlí
v budově Základní školy Campanus, má však svůj vlastní bez-
bariérový vstup. Navštěvují ji děti i celé rodiny, včetně senio-
rů. A studenti do ní přijíždějí i z opačného konce Prahy,
pokud je na regále to, co potřebují ke studiu. 

Během uplynulých pěti let knihovna připravila mnoho
kulturních i vzdělávacích akcí. Jen namátkou: besedy s Ond-
řejem Neffem, Pavlem Šrutem, Galinou Miklínovou, každo-
roční cyklus pořadů Svět se schází v Praze 11 – setkávání
s menšinami, generační setkávání. Velkou odezvu má prázd-
ninová soutěž pro děti Král čtenářů Jírovec, spojená s koru-
novací, Noc s Andersenem i pořady v rámci akce Březen –
měsíc internetu. Řadu z vyjmenovaných akcí podporuje pře-
devším Úřad městské části Prahy 11, ale také firma Chironax
Transport, dr. Jan Štilec – nyní firma Fly United – i Kulturní
centrum Zahrada. 

Když má knihovna Jírovcovo náměstí páté výročí, tak
pojďme slavit! Zveme vás na setkání přátel knihovny v pon-
dělí 12. června. Začínáme v 15 hodin, bude tu hudba i malé
pohoštění.Přijďte, budete srdečně vítáni. Pokud netrefíte, Kul-
turní centrum Zahrada je náš soused! 

Vaše knihovnice

Dětský den v knihovně Opatov
Všechny děti věkem i duší srdečně zveme na mírně opož-

děnou oslavu dne dětí, která se bude konat ve středu 
7. června od 15 hodin. Letos oslavu pojmeme v duchu hesla
„Děti všech zemí, spojte se“ a v prostoru dětského odděle-
ní knihovny Opatov (Opatovská 1754) pro příchozí připra-
víme povídání, kvízy a také výtvarnou dílnu s multikulturní
tématikou. Pokud tedy máte chuť si zasoutěžit a něco malé-
ho vyhrát, dozvědět se zajímavosti ze života dětí z celého
světa nebo si vyrobit malou drobnost pro radost (např.
hudební nástroj z Afriky, panenku z bavlny různých barev),
budeme se na Vás těšit. Akce končí v 17:30. 

Lenka Hanzlíková

Základní umělecká škola Jižní Město a MČ Praha 11

IX. ročník folklórního festivalu

Jižní Město 
hraje, zpívá a tancuje

sobota 17. 6. 2006 ve 14 hodin
letní scéna ZUŠ Křtinská

Vstup volný
Spojení metro C - Háje

Pojďte si s námi zazpívat
Dětský pěvecký sbor „SVÍTÁNÍ“ Praha 4-Jižní Město, Jírovcovo
náměstí 1782 sdružuje více než sto dětí z Prahy a blízkého okolí.
Děti se učí pěvecké technice, seznamují se s hudební literaturou
všech vývojových slohů; učební plán též zahrnuje výuku intona-
ce, zpěv z not, výuku hudební teorie, sluchovou výchovu, rozví-
jení harmonického cítění a výuku dějin hudby.
Zveme všechny děti, které rády zpívají, ve věku 3–10 let, dále
pak dívky do 14 let. Jakýkoli dotaz Vám rádi zodpovíme na tel.:
603 579 776, nebo na sbor.svitani@seznam.cz.
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Vaši pomoc naléhavě potřebujeme
pro našeho syna, téměř pětiletého

chlapečka, Dominička Burdu. Domini-
ček se narodil 6. dubna 2001 ve Frýdku
– Místku. Ač je Dominik ještě malý, má
za sebou těžké čtyři roky – už dvakrát
v nich musel bojovat o holý život. Popr-
vé v roce 2002, po těžkém úrazu popá-
lením, podruhé v létě 2005, kdy začal
krvácet z jícnových cév. 

Náš Dominiček je velký bojovník,
oba zápasy vždy dokázal zvrátit na svou
stranu. V posledním boji však ztratil
velké množství krve a následkem toho
se vrátil na stupeň vývoje zhruba jeden-
apůlročního dítěte. Je však plný chuti do
života a každým dnem dělá pokroky,
převážně sám. My ho samozřejmě maxi-
málně podporujeme. Nyní by ovšem
potřeboval pomoc i od vás. Čeká ho slo-
žitá operace – transplantace jater.
V České republice není transplantace
jater dětských pacientů tak běžná, jako
je tomu v Hamburku (SRN). Nemocné
děti z ČR s váhou do 10 kg, které tuto
transplantaci potřebují, jsou v Hambur-
ku operovány na náklady zdravotních
pojišťoven. Děti s váhou vyšší jsou ope-
rovány v ČR. Jedná se o problém spíše
byrokratický, řada špičkových lékařů

přiznává, že zkušeností s těmito opera-
cemi u malých pacientů není v ČR
mnoho, a přiklání se k operacím spíše
v zahraničí. Ty však nejsou (u pacientů
nad 10 kg) zdravotními pojišťovnami
hrazeny. Částka za tento zákrok je
závratná, pro většinu českých rodin
přímo astronomická – pohybuje se
kolem pěti milionů korun.

Děkujeme vám, že jste věnovali
pozornost těmto řádkům, a zároveň
vám děkujeme za jakoukoli pomoc.
Podrobnosti spolu s celým příběhem
a fotografiemi naleznete na interneto-
vých stránkách www.dominicek.estran-
ky.cz Číslo účtu zřízeného u Nadace
VDV paní Olgy Havlové, na které
můžete posílat finanční hotovost, je
397655004/ 0400, variabilní symbol
010406 (nutno jej vždy udat). Pokud
nám můžete pomoci i jiným způsobem,
volejte prosím na tel. číslo 597 431 777,
případně mobil 603 993 914, rodina
Burdova, 739 01 Hodoňovice 59, okres
Frýdek – Místek. Případné informace
týkající se daňových dokladů vám rádi
poskytnou v Nadaci VDV paní Olgy
Havlové, zelená linka 800 11 10 10.

Rodiče Dominika Burdy
Foto: autor

DOMINIK bojuje o život

◗ Každý občan má právo se vyjadřovat k životu města.
◗ Posílení činnosti policie v ochraně osob a majetku
transformací městské policie do hlídkové služby Policie
České republiky

◗ Výstavba nových tras metra a tramvají, nízké jízdné
v MHD

◗ Dokončení stavby dálničního okruhu a železničního uzlu
◗ Doplnění pásů zeleně a rozšíření rekreačních ploch
◗ Rozvoj recyklace domovního odpadu
◗ Podpora družstevního bydlení, neziskové nájemné v obecních bytech
◗ Zachování sítě mateřských, základních a středních státních škol 
◗ Vzdělání bez školného na všech stupních státních škol
◗ Dostupnost kultury a sportu místo komerce a elitářství
◗ Zachování neziskových nemocnic a obnova sítě poliklinik
◗ Posílení pohotovosti lékařské a lékárenské
◗ Státem garantovaný penzijní systém, nezvyšovat věk odchodu do důchodu 
◗ Nová sociální centra (domovy seniorů, DPS, stacionáře a terénní služby)
pro seniory a zdravotně postižené 

◗ Právo na práci a spravedlivou mzdu, zákoník práce chránící práva
zaměstnanců

Za náš obvod kandiduje do Poslanecké sněmovny PČR
učitelka Mgr. Marta Semelová

Na prvních pěti místech kandidátky KSČM v Praze dále jsou:
Ing. František Beneš, Ing. Jiří Dolejš, RNDr. Václav Exner, PhDr. Josef Skála

Přijďte 1. června od 15.00 hodin na Václavské náměstí 
na setkání s VOJTĚCHEM FILIPEM!

VOLTE ČÍSLO 20

KSČM V PRAZE
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PRÁZDNINY 
s Klubkou
Přestože do konce

školního roku
ještě nějaký ten den
zbývá, v Klubce se
již připravuje pro-
gram na letní prázd-
niny pro děti, které
neodjedou z Prahy.
Opět jsme pro ně přichystali dva týdny
tvůrčí zábavy. 

■ První týden (od 10. do 14.7.) se děti
vždy 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 sledovat rozvoj
Prahy a život v ní za panování Karla
IV., a také pověsti, vážící se k jeho
době. Podněty získané při vycházkách
budou děti zpracovávat ve výtvarné
dílně KD Klubka. Hlavním technikami
budou malba, kresba, keramika a vos-
ková batika. 

Celý týden budou děti soutěžit
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 
se bude konat 19.6. 2006 v 18.00 hod. 

v klubovně KD Klubka.

■ Druhý týden (od 28.8. do 1.9., v čase
od 8.00 do 16.00 hod.) bude opět spor-
tovně zaměřený: SPORTOVNÍ TÝDEN
S TENISEM.

Dopoledne budou děti trávit na kur-
tech na Jižním Městě. (Nutno mít vlast-
ní tenisovou raketu.) Odpolední
program bude pokračovat v duchu spor-
tovně relaxačním – za pěkného počasí
plánujeme koupání nebo kratší výlety do
lesoparku, v případě nepříznivého poča-
sí jsou připraveny společenské hry v sále
KD. Týden bude zakončen tenisovým
turnajem.
Cena za týden: 1050,- Kč.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Romana Hrabáková, tel.

272 930 149.
Úvodní schůzka pro rodiče

proběhne 19.6.06 v 18,00 hod.
v klubovně KD Klubka. 

Děti je třeba zapsat osobně, při zápi-
su zaplatit zálohu na 1. týden 500,- Kč,
na 2. týden 600,- Kč a do konce června
doplatit zbývající částku. Při odhlášení
dítěte se nevrací manipulační poplatek
ve výši 200,- Kč. Po 1. 7. 2006 se nevra-
cí ani záloha.

Jitka Rybková

NÁVRAT Krkavčí hrušky
Pole, která se nacházela tam, kde dnes vedle dálnice končí ulice Malebná

a V Lomech, se od dávných dob nazývala U Krkavčí hrušky. Se zánikem
polí zanikl i onen pomístní název. Zachován zůstal pouze na pozemkových
mapách a v kronice. Firma Eurotel, která si v těch místech vystavěla provozní
centrum, zasadila na svém pozemku kromě jiných stromů i hrušeň (odrůda
Pyrus Calleryana Chanticleer). Jde o okrasnou alejovou odrůdu hrušně s tmavě
zelenými listy. Na jaře se osype bílými květy a z nich vyrostou drobné nahněd-
lé plody, jež nelákají vosy. Na podzim se její listy zbarvují mnoha odstíny od
žluté po hnědou. Hrušeň ve své koruně také vytváří vhodné podmínky pro
hnízdění ptáků. Eurotel vyhověl přání zdejších obyvatel, kteří chtěli návrat sta-
rého pomístního názvu podpořit skutečným stromem. Od listopadu 2005
máme tedy v Chodově novou Krkavčí hrušku. Věřme, že úspěšně zakoření
a bude nás dlouho těšit. Jestli se s hrušní vrátí i pomístní název, záleží pouze
na nás. Michal Streubel

Když jsme se před téměř
třiceti lety na Jižní Město

přistěhovali, byla hostivař-
ská přehrada s lesoparkem
jedním z míst, která nám
bydlení „za Prahou“ zpříjem-
ňovala. Dnes má naše sídliš-
tě dopravu vyřešenou
metrem a autobusy, funguje
tu síť služeb a obchodů, vzni-
kají další pracovní místa,
takže je opravdu příjemným
místem k bydlení. A blízkost
přehrady a lesů stále máme
jako bonus. 

První návrh na výstavbu přehrady v místech současné hráze je z roku
1906, tehdy se uvažovalo o zděné hrázi vysoké třináct metrů. Současnou
přehradu vybudoval v letech 1959–1963 národní podnik Armabeton.
Vznikla přehrazením potoka Botiče a jejím přednostním účelem bylo
poskytovat rekreaci občanům hl. m. Prahy. Samo vodní dílo tvoří zemní
hráz s obtokovou štolou, do ní ústí dvě základní výpusti, odběrné potrubí
a odpad od přelivu. Při vyústění obtokové štoly je umístěn ledvinovitý vývar.
Vodní dílo Hostivař kromě rekreačního účelu plní i další funkce – zmírňu-
je průchod velkých vod i krátkodobou rozkolísanost odtoku v období pře-
chodu hladiny ze zimního na letní režim, malé vodní elektrárně umožňuje
vyrábět elektrickou energii, poskytuje možnosti pro sportovní rybaření. 

Hostivařskou nádrží protéká potok Botič. Půdorys nádrže je hodně pro-
táhlý a dvakrát esovitě zakřivený, největší šířka zátopy je v prostoru koupa-
liště, asi 300 metrů. Délka zátopy je v ose asi dva kilometry. Hráz je zemní,
sypaná z písčitých hlín s těsněním ze sprašových hlín. Plocha letní hladiny
činí 35 hektarů. Objem vody v nádrži je při této hladině asi 1,310 milionu
metrů krychlových. Maximální hloubka nádrže je 12 metrů. 

Levý břeh přehradní nádrže je využit k rekreačním účelů (koupaliště,
sportoviště, park) a při pravém břehu vede zpevněná stezka pro pěší i cyk-
listy. Lze tu často vidět sportovní rybáře. Nádrž je poměrně bohatá nejen
na množství, ale i na druhy ryb a je natolik úživná, že dovoluje rybám dorůst
značných rozměrů. Vedle běžných ouklejí, hrouzků a plotic můžeme v nádr-
ži chytat karasy, líny, cejny, tlouště a kapry (až 15 kg), okouny, candáty, štiky
a sumce (až 50 kg). Od 90. let zde navíc dobře prospívá východoasijský bílý
amur (až 15 kg.) a nad přehradou je pravidelně vysazován úhoř. Z vyšších
částí povodí sem proniká i pstruh. 

Voda v přehradě je poměrně čistá, jen v horkých letních měsících
„kvete“, to znamená, že zarůstá sinicemi a různými druhy řas a jiných 
mikroorganismů. S ústupem vysokých teplot se ale kvalita vody zase
postupně upraví. Eva Štampachová, foto: autorka

Jihoměstská příroda

VODNÍ NÁDRŽ HOSTIVAŘ
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Bláto, igelity, ale...
Poslední ulicí staré zástavby Hájů

byla a dodnes je Prašná. Tam si
pamatuji ty kolíky, tam byla ta
„véčka“, říká Jan Meixner v pokračová-
ní rozhovoru z minulého čísla Klíče.
Vyznačovaly budoucí křižovatku 
Hviezdoslavova – Prašná, dnes je tam
nedávno zřízený kruhový objezd. Od
Prašné nalevo byly Háje a napravo
pole. Na nich opodál stály Nové Háje,
a ty pak zmizely stejně jako hřiště tam-
ních fotbalistů. „Plachťáky“ už by tam
dnes přistávat nemohly. 

Větroně vlastně létaly spíš z Točné,
uvědomuje si vypravěč a pokládá při-
tom na stůl dobové diapozitivy, poříze-
né jeho otcem. Výhled od linie dnešní
Hviezdoslavovy ulice směrem na jih je
na nich úplně jiný. Dnes je podstatně
dramatičtější. Není divu. Na rozlehlých
polích tehdy nebylo po většinu času ani
živáčka. Milíčovský les je skryt za
terénní vlnou a jako jediná stavba se
v dáli slabě rýsuje bělavá věž zámku
v Průhonicích. Dnes ji můžeme „ze
země“ vidět teprve z obchodní rampy
za stanicí metra v Hájích, v sousedství

ulice Kosmické. Ale dnes na někdejších
polích také žije přes osm tisíc obyvatel
na čtvereční kilometr.

V době, o které si povídáme, řada
nových domů už stála a další rychle
vyrůstaly. Obkličovaly staré Háje
a razantně postupovaly stále blíž. Při-
tom úplně zanikla nejenom zástavba na
okolních polích, ale i část uvnitř té
dávné obce. V ulici, kde jsou dnes nové
domy a mezi nimi stará, nedávno znovu
opravená kaplička, vzpomíná Jan Meix-
ner, tam byl obchod, byla tam hospoda
u Jelínků – a to všechno zmizelo.
Postupně se likvidovaly další domy
a výstavba se blížila i k tomu našemu.
Nejdříve chtěli zabrat část zahrady,
potom celou, a nakonec i dům. Pro naše
dvě rodiny jsme za něj dostali náhradou
byt a garsonku. 

Když jsme se v roce 1976 stěhovali,
tak domy už stály a v podstatě hotové
byly i silnice. Chyběly však chodníky.
Stačilo, aby trošku zapršelo, a protože
tato oblast je celá na jílu a voda se
nevsakuje, hned bylo všude plno bláta.
Aby se člověk jakžtakž suchou nohou
tenkrát dostal z domu na stanici auto-
busu, musel mít na botách igelitové pyt-

líky. Přišel jste na stanici, ta už byla
vybetonovaná, igelitové pytlíky jste sun-
dal a hodil je do koše. Stačila však hodi-
na a koš přetékal. A odpoledne, když jste
přijel z práce, létaly po Jižním Městě
mraky těch pytlíků, protože mezitím
vyschly a vítr je rozfoukal po širokém
okolí. A tak má letošní jubilejní rok i ten
následující pro mne příchuť vzpomínky
na létající igelitové pytlíky. A samozřej-
mě také na prkna, která se pokládala
přes bláto jako chodníčky. Ale když
o tom mluvím: lidé tehdy v šestasedm-
desátém sice chodili s igelitovými pytlí-
ky na nohou, chodili po prknech místo
chodníků, ale byli šťastni, že mají byt,
navíc nový a krásný byt. (Dokončení)

Rozhovor: Jiří Bartoň
Foto: Jan Meixner

DO ČTVRTÉHO DESETILETÍ (5)

VlnoBYTÍ v parku  
Trochu těžko se popisují části Jižního Města, kde převlá-

dají parky dosud nepojmenované po nějakém dobovém
velikánovi ani po ničem stabilnějším. Nedaleko knihovny
Opatov se u parkových cest v sousedství Modletické ulice
nacházejí dva záhony se zakulacenými nárožími a s neče-
kaným VlnoBYTÍM. Takovýto název nesou vlny z kerami-
ky v oněch záhonech. Jedna se plynule zvedá a zase klesá
v rytmu cesty, druhá, „příbojová“, směřuje napříč a právě
se láme. Oko diváka bádavě spočine na keramických hado-
vitých útvarech ze střepů různých barev, včetně zlatavé,
které vyvrhuje vlna, sestavená zejména z modravých
a bělavých odstínů. Obrubníky záhonů z šedavě bílých
cihel nesou desítky menších prací obdobného charakteru,
ale různé úrovně. Zpodobují ryby a vodní havěť, a také
kohouta, psa i květiny. Skupinové dílko, které vyvolává
různé dojmy, vytvořili v roce 2003 účastníci Keramických
dílen Terezy Kohoutové, organizovaných občanským sdru-
žením Kamínek, jež sídlí v sousedství. 

Jiří Bartoň, foto: autor

VHLEDY do Prahy 11
Mezi nejpříjemnější pohledy na naši městskou část náleží

ty od Milíčovského rybníka. Zejména na prahu léta, kdy
je příroda obtěžkána vším, co může nabídnout. Výhled je
samozřejmě zúžený, vždyť není ani tak v pravém smyslu slova
zvenčí. Zachycuje střední část obytného obvodu Jižní Město
I. Na vodě můžeme vlastně po celý rok spatřit ptactvo
a pozornému divákovi neujdou ani ryby, občas mířící k hla-
dině. Vodní hladina malebně odděluje nepříliš vzdálenou
zástavbu, která svým původem patří k nejstarším částem Již-
ního Města. Odráží jednotlivé stavby a změkčuje jejich hrany.  

Jiří Bartoň, foto: autor

Regionální klub SPHV
Regionální klub Sdružení přátel historické vlastivědy zve zájem-
ce, aby se dostavili v pondělí 12. června v 15.30 hodin na stani-

ci autobusu MHD Ke Smrčině v Kateřinkách. Při krátké
poklidné procházce Milíčovským lesem pomohou vyvolat letoš-

ní léto. Vede J. Bartoň. 
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PŘIJŤE SI ZACVIČIT
do Sokola!
Tělocvičná jednota SOKOL DUBEČ, sokolská župa Jana

Podlipného, připravila pro rok 2006 následující aktivi-
ty v oblasti sportu a tělesné kultury:

■ basketbal starších žákyň po, č 17.30–19.00 
v tělocvičně ZŠ

■ rehabilitace, ženy po 19.00–20.00 

■ aerobik, ženy a dorostenky po 20.00–21.00

■ aerobik, starší žákyně čt 13.00–14.30

■ kondiční cvičení, seniorky čt 17,00–18.00

■ volejbal muži, ženy, oddíl A út 18.30–21.00

■ badminton čt 20.00–22.00

■ tenis na otevřeném kurtu denně 8.00–19.00

■ TAI ČI st 19.00–21.00

Pro všechny sporty a cvičení slouží sokolovna (Městská
227, Praha 10), pouze basketbal hrají starší žákyně v těloc-
vičně základní školy (Starodubečská 413).

Podrobnosti o činnosti TJ SOKOL DUBEČ naleznete
v propagační skřínce na sokolovně nebo získáte na tel. 272
705 437, 607 675 731

V naší sokolovně bylo otevřeno 
MATEŘSKÉ CENTRUM „DUBÍNEK“

Rádi vás přivítáme každý čtvrtek od 9.00 do 12.00
hodin. Děti se mohou vydovádět v tělocvičně, kde je

pro ně sestavena překážková dráha, zajezdí si na odstrko-
vadlech, naučí se písničky a říkanky a mohou s maminka-
mi využít výtvarné dílničky k malování, lepení či
modelování. Uvidí loutkové, ryze amatérské představení na
motivy Hrubínových pohádek. Své zde najdou i ti nejmen-
ší caparti. Maminkám nabízíme příjemné dopoledne při
kávě či čaji. Návštěvníkům slouží také Bazárek. 

Budeme mít otevřeno do 29.6., pak až od 7. 9. 2006.

Kontaktní osoba: Iveta Košilová, tel. 604 911 896,
e-mail: ivetakosilova@atlas.cz.

TJ Sokol Dubeč

KURZY PLAVÁNÍ v Hostivaři
Středisko na plaveckém stadiónu v Praze – Hostivaři pořá-

dá v červnu 2006 kurzy plavání ve formě základního i zdo-
konalovacího výcviku.

Kurzy budou probíhat během měsíce června vždy v úterý
a ve čtvrtek odpoledne, celkem se tak uskuteční osm lekcí.
Začínáme v úterý 6. června 2006.

Kurzy budou probíhat ve skupinách:

■ Skupina A: 15.00–15.45 hod.určena pro plavce začáteční-
ky i neplavce, dospělé osoby i děti od šesti let, cena 550 Kč.

■ Skupina B: 15.45–16.30, určena pro plavce začátečníky
i neplavce, dospělé osoby i děti od šesti let, cena 550 Kč.

■ Skupina C: 15.45–16.30, určeno pro děti s dětmi od tří do
šesti let.

Zápis proběhne pouze v úterý 6. června 2006 od 14.30 do
16.00 hodin v areálu Sportovního centra UK, Bruslařská 10,
Praha 10 – Hostivař. Podrobné informace získáte na tel.:
272 082 253 a 776 112 321.

FC HÁJE JM 
– nábor chlapců na fotbal
Ve dnech 7. a 19.června 2006 od 16.30 hod. proběh-

ne nábor nových chlapců do fotbalového clubu
Háje Jižní Město. Nábor se uskuteční na hřišti ul.
Schullhofova a je určen chlapcům ročník narození
2000, 2001. Telefonní kontakt pí. Klíčová 603 154 352,
p. Horník 777 634 394. 

Těšíme se na vás.

ŠTĚSTÍ v neštěstí
Dne 27. 3. 2006 se nám ztratil na sídlišti důležitý člen naší

rodiny – černá kokřice Ketty. Vše jsme oznámily Městské
policii v Praze 11. Ta nás přepojila na útulek v Tróji. Napa-
daly nás ty nejhorší myšlenky, ale stále jsme věřily, že se Ketty
najde. Ještě jsme se slzami v očích psaly letáky o její ztrátě,
když nám v 8.32 zavolali z útulku Trója, že se náš miláček
našel a máme si jej vyzvednout na stanici Městské policie
Prahy 11. 

Přišly jsme na policii a Ketty tam opravdu byla – očištěná,
nakrmená. Našla ji hodná paní s pejskem na přehradě kolem
22. hodiny, vzala ji k sobě, výborně se o Ketty postarala a ráno
ji přivedla na stanici, aby Ketty mohla jít domů. 

Touto cestou bychom chtěly moc poděkovat paní s dobrým
srdcem za péči, kterou Ketty poskytla, i všem lidem z okolí,
kteří se připojili do pátrací akce se šťastným koncem.
A v neposlední řadě děkujeme útulku v Tróji a strážníkům
Městské policie Prahy 11, protože bez jejich spolupráce by to
nebylo možné.

Zdena a Andrea a Ketty B.

Český helsinský
výbor v Ostrov-

ského ulici v Praze 5
je účastníkem pro-
jektu Rozvoj lid-
ských zdrojů –
osvěta a poradenství
– se zaměřením na
oblast hlavního
města Prahy. Projekt
je určen lidem, kteří
mají trvalý pobyt či
se dlouhodobě zdr-
žují nebo pracují
v Praze a jsou zne-
výhodněni na trhu práce. Jedná se o jedince propuštěné
z vězení, osoby bez domova, mladé lidi předčasně opouště-
jící školu, dlouhodobě nezaměstnané, lidi ohrožené diskri-
minací na základě příslušnosti k etnické menšině, na bázi
pohlaví, sociálního postavení, zdravotního hendikepu atd.
Poradenské centrum funguje v pondělí a ve středu od 9.00
do 12. 00 a od 13.00 do 15.00 hodin. Nabízí bezplatné soci-
ální a právní poradenství na trhu práce, právní pomoc, tré-
nink pro osoby se záznamem v trestním rejstříku atd. Máte-li
zájem, můžete se obrátit na Jitku Hruškovou, sociální pra-
covnici, jitka.hruskova@helcom.cz. Podrobnější informace
o projektu naleznete na internetových stránkách www.hel-
com.cz.

Mirka Klimentová, Český helsinský výbor

ROZVOJ lidských zdrojů
– osvěta a poradenství



26 Klíč 6/2006www.praha11.cz

Květen, básnicky zvaný máj, je snad
nejopěvovanějším měsícem v roce.

Jak by také ne! Příroda již nabrala
nových sil, a tak se oprávněně stal
časem lásky. První květen je však
i dnem svátečním. V kalendáři je stále
označován jako Svátek práce, byť si jej
leckdo definuje lecjak, podle své filozo-
fické či politické orientace.

Čtvrtý květen mnohým asi již moc
neříká, ale i tento den má své místo v his-
torii. Čtvrtého května 1919 zahynul jeden
z trojice vůdčích představitelů zahranič-
ního odboje proti Rakousku–Uhersku
a spoluzakladatel samostatné Českoslo-
venské republiky Milan Rastislav Štefá-
nik. Tento muž za pouhé čtyři desítky let
svého života dokázal neuvěřitelně
mnoho. Byl to astronom, básník a letec,
a byl také generálem a ministrem.

Pátý květen je tradičně připomínán
jako výroční den Pražského povstání
v roce 1945. Setkal jsem se s názorem,
že povstání bylo zbytečné, neboť
o výsledku války bylo již rozhodnuto.
O výsledku války sice rozhodnuto bylo,
ale nikoli o konci války, respektive
o datu jejího faktického konce. A právě
Pražské povstání tento proces urychlilo,
čímž zabránilo dalším ztrátám.

Osmý květen jsme se naučili pokládat
za konec války, byť pouze v Evropě. A to
bych chtěl zdůraznit, neboť toto datum
mnozí lidé považují za konec války
vůbec. To však není pravda, válka defi-
nitivně skončila až 2. září 1945, pode-
psáním bezpodmínečné kapitulace
Japonska. I když v květnu utichly zbra-
ně v Evropě, tak na Dálném východě se

válčilo dál. Druhá světová válka, která
začala 1. září 1939 napadením Polska,
trvala přesně šest let a jeden den. Vrať-
me se ale ještě do Evropy. Osmého květ-
na 1945 byla podepsána bezpodmínečná
kapitulace Německa, tím skončila válka
– právně řečeno – de iure. Ve skutečnos-
ti však Praha, jak víme, byla osvoboze-
na až 9. května, ještě ten den se tu
bojovalo. A když se rozhlédneme kolem
Prahy, zjistíme, že Mělník byl osvobozen
10. května, Bělá pod Bezdězem dokonce
až 11. května a poslední výstřely padly
12. května u Milína nedaleko Příbrami.
Je tam památník, kousek odtud se
nachází poutní místo Svatá hora a je
tam velmi hezky. 

Květen je měsícem, v němž slavíme
také Den matek. Tento svátek nemá
pevné datum, je pohyblivý, stanoven je
na druhou neděli v měsíci. V minulosti
býval nejen zastiňován, ale dokonce
měl být nahrazen Mezinárodním dnem
žen. To ovšem nebylo správné, neboť
oba svátky mají svůj význam.

Když už si připomínáme události
spojené s květnem, nepřehlédněme
datum téměř na samém jeho konci –
30. května 1434 vzplála bitva u Lipan.
To je také událost, o níž jsou vedeny
diskuse, v každém případě je ale
významným mezníkem české historie.
Lipany jsou malá vesnice nedaleko
Českého Brodu a na návrší, kde se
bitva odehrála, stojí pomník.

Tolik malé ohlédnutí za květnem,
jeho svátky a výročími, pro vzpomínku,
poučení a inspiraci. 

Vladimír Kasjaněnko

CITY POINT
opět na cestě
městem 
Soutěžní přehlídku City Point -

Na cestě městem 2006 vyhla-
šuje občanské sdružení City Point
za podpory Magistrátu hlavního
města Prahy, České komory
architektů a Design centra České
republiky od 15. května 2006.
Druhý ročník této soutěžní pře-
hlídky tvorby městského mobiliá-
ře navazuje na loňský rok, kdy se
soutěž setkala s kladnou odezvou
u odborníků, médií, studentů
i veřejnosti. Do soutěže bylo loni
přihlášeno 37 prací, nejčastěji
řešenými tématy byly lavičky
a koše. Letošní ročník nabízí
hned tři soutěžní témata: prvním
je svítidlo v městském prostředí,
dalším je tzv. němý kolportér (pro
distribuci tiskovin nabízených
zdarma) a posledním je reklamní
prvek jako součást městského
organismu (jakýkoliv konkrétní
prvek městského mobiliáře, který
je nosičem informací a reklamy).
Soutěžní přehlídka City Point
bude opět prezentována na vele-
trzích a výstavách, v rámci veletr-
hu Praga Florea 2006 na
mezinárodním stavebním veletr-
hu FOR ARCH 2006, a na výsta-
vě Posaďte se, prosím, konané na
Fakultě architektury VUT v Brně.
Podrobné informace o soutěži
získáte na internetových strán-
kách www.citypoint.cz.

Občanské sdružení City Point

K hlavním rizikům vzniku civilizač-
ních onemocnění bezesporu patří

nesprávná výživa. Vede ke vzniku nadvá-
hy, k obezitě, ke zhoršování kvality živo-
ta. Hlavní náplní Zdravotního ústavu se
sídlem v Praze, oddělení hodnocení zdra-
votních rizik a podpory zdraví, je preven-
ce civilizačních chorob. V poradně
ústavu má široká veřejnost možnost vyu-
žít jeho služeb. Jejich cílem je především
pomoci osobám s nadváhou nebo obezi-
tou snížit tělesnou váhu a pak si ji udržet. 

Při jednom sezení pracovník ústavu
zjistí vaše tělesné parametry, doporučí
vhodnou výživu a navrhne redukční
režim, pomocí nutričního softwaru
vyhodnotí jídelníček a stanoví příjem
vitamínů a minerálů. Navíc budete jed-
norázově interně vyšetřeni. První sezení

je bezplatné. Přijďte a poznáte, že stra-
vovat se zdravě neznamená odříkat si,
ale naopak obohatit svůj jídelníček
o běžné potraviny, které na vašem stole
chybí. Bližší informace vám poskytne
Mgr. Hana Dvořáková, tel.: 224 920 174,
e-mail: hana.dvorakova@zupraha.cz. 

Kontaktovat tedy můžete Zdravotní
ústav se sídlem v Praze, oddělení hodno-
cení zdravotních rizik a podpory zdraví,
Myslíkova 6, 120 00 Praha 2, tel. 224 910
759, 224 920 174, 224 919 174, a to v kon-
zultačních hodinách: pondělí a středa
7.30–17.00, úterý a čtvrtek 7.30–16.00,
pátek 7.30–14.00. Zdravotní ústav se síd-
lem v Praze je příspěvková organizace
zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Mgr. Hana Dvořáková
Foto: Jana Maříková

HUBNEME S ROZUMEM 
aneb jak si trvale udržet přiměřenou váhu

Co nám přinesl Květen? 
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NA SLOVÍČKO
se známou osobností

Václav Vydra

■ Koncem května jste vystupoval
v Kulturním centru Zahrada na Jižním
Městě. Jak se vám tam líbilo a jak na vás
působilo publikum?
Ano, byl jsem zde jako Host
v Zahradě. Zahradu jsem ale již
znal, loni jsem tu dvakrát vystupo-
val v rámci Zimní divadelní Zahra-
dy s agenturou pana Hanzlíčka
v představením Víš, že neslyším,
když teče voda. Prostředí je tu velmi
příjemné, komorní, zdejší diváci
vždy dokáží vytvořit úžasnou atmo-
sféru a pan ředitel je velice milý
a sympatický člověk.

■ Divadlo je vaší hlavní obživou. Kde vás
mohou diváci vidět?
V již zmiňovaném představení Víš, že
neslyším, když teče voda, které mělo
přes 400 repríz v Divadle U Hasičů
a na zájezdech. Dále v divadle Bez
Zábradlí ve hře Blbec k večeři,
o jejímž uvedení v Kulturním centru
Zahrada se právě jedná, ta měla 450
repríz. Ve hrách Turecká kavárna,
Věrní abonenti a Co v detektivce
nebylo mě mohou diváci vidět v růz-
ných divadlech, například v divadle
v Braníku. V divadle na Vinohradech
v současnosti vystupuji ve hrách Vrá-
tila se jednou v noci a Shakespeare
v Hollywoodu, v Karlínském divadle
ve hře Noc na Karlštejně. Takže výběr
mají poměrně široký. 

■ Je o vás známo, že kromě herectví se
zabýváte zbraněmi a v oblibě máte
koně?
Se zbraněmi je to momentálně tak, že
si občas vystřelím z brokovnice na
asfaltové terče, ale čím dál tím spora-
dičtěji, jelikož mi nezbývá mnoho
volného času, a ten ještě trávím větši-
nou u svých koní. Mám čtyři a teď
jsem se navíc začal zabývat způsoby
držení a chovu koní a metodou ošet-
řování bosých kopyt. Je to velice zají-
mavá metoda, mimo jiné v podstatě
odhaluje, že se ke koním nechováme
dobře. A tak se snažím v tom něco
podnikat, aby se mé koně a i ti ostat-
ní měli lépe. Když mi i přesto zbude
troška volného času, jedu se svou
manželkou v létě na jachtu a v zimě
na lyže. Pravidelně také hraji tenis,
abych se proběhl i já.

■ A poslední otázka, má oblíbená.
Kdybyste měl kouzelnou hůlku a mohl
změnit cokoli na světe – co by to bylo?
Kdybych měl kouzelnou hůlku, změ-
nil bych toho hodně. Ale začal bych
asi u těch koní, aby lidé pochopili, že
je nemají zavírat do boxů, že je nema-
jí kovat a že je mají jezdit tak, aby to
bylo koním příjemné. A jako třešnič-
ku na dortu bych si přál více času,
takový nafukovací den.

Otázky kladla Jana Jelínková
Foto: autorka

NA CHODOVĚ 
vznikla nová
protihluková bariéra
Podél dálnice v okolí dnešního Centra Chodov

byl už s jejím vznikem vybudován ochranný
protihlukový val tlumící dálniční vřavu. S výstav-
bou nového obchodního komplexu však bylo
jasné, že zvýšení dopravní zátěže, způsobené pří-
valem motorizovaných zákazníků, hladinu
hluku zvedne. Proto se musela zkvalitnit  protih-
luková opatření. Tam, kde eroze val snížila, byl
opět zvýšen, a v místech, kde chyběl zcela, byl
vybudován. Navýšit val bylo nutné především
s ohledem na obyvatele starého Chodova, kde
auta jezdila v úrovni jejich zahrádek. Otázkou
však bylo, kdo se stavby ujme, zda firma Rodam-
co, budující nákupní komplex, nebo Ředitelství
silnic a dálnic, které mělo na starosti rozšíření
tamní dálnice.  Úkol nakonec připadl na silnice
a dálnice.  Kromě úpravy samotného valu bylo
posléze rozhodnuto zbudovat protihlukovou
stěnu vedoucí podél zmiňované chodovské
rodinné zástavby. Podle Ing. Trnky z Ředitelství
silnic a dálnic stavba celé  stěny vyšla přibližně
na 35 milionů korun. „V prosinci byla stavba
dokončena, na jaře se tu ještě provedou zemní
úpravy,“ uvedl Ing. Trnka. Celá protihluková
bariéra měří zhruba 865 metrů.

Ljuba Načeradská

LETNÍ TÁBORY
Křesťanské služby dětem
První tábor se uskuteční

v termínu od 5. do 13.
srpna 2006 v údolí říčky
Smutné nedaleko Bechyně
v jižních Čechách. Jeho
hlavní náplní bude celotá-
borová hra sestavená
z několika etap. Při nich
budou děti plnit nejrůzněj-
ší úkoly, učit se spolupraco-
vat, zkoušet, co všechno
umějí a dovedou, seznámí
se také se základními pravi-
dly pobytu v přírodě. Děti budou ubytovány po dvou v celtových stanech
s dřevěnými podsadami a dřevěnými postelemi. Vařit se bude v polní
kuchyni. K dispozici budou mít teplou sprchu. V případě deštivého poča-
sí využijí velký vojenský hangár. Maximální kapacita tábora je 25 dětí. 

Druhý tábor se uskuteční na Kosím potoku v údolí poblíž Černoší-
na v Plzeňském kraji. Náplní budou aktivity v přírodě, hry, soutěže
a výlety. Účastníci se při tom všem zdokonalí v týmové spolupráci, pro-
cvičí si své individuální přednosti a občas sáhnou do zásob svých fyzic-
kých sil. Ubytováni budou po dvou rovněž v celtových stanech.
Součástí tábořiště je krytý dřevěný přístřešek s kuchyní a jídelnou, kam
se lze uchýlit před případným deštěm. K dispozici bude také teplá spr-
cha. I zde je počet účastníků omezen na 25. 

Součástí obou táborů bude duchovní program, v rámci něhož se
děti seznámí se základy křesťanské víry. Tábory povedou zkušení
vedoucí s několikaletou praxí. Další informace získáte v Křesťanské
službě dětem na tel. 776 687 411 a na e-mailu: deti@atlas.cz.

Křesťanská služba dětem, foto: archiv
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SOUTĚŽ
„Poznáváme Prahu 11“
aneb umění v ulicích
Jižního Města

Mnoho půvabných
míst, kulturních

památek a umělec-
kých hodnot se ukrývá
mezi domy naší měst-
ské části. Na vás je
takové místo nebo
objekt na fotografii
poznat a napsat nám,
kde je můžeme najít,
popřípadě jak se jme-
nuje a kdo je autorem.
Při procházce ulicemi
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.  

Kde si hoví tato žena?

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. 6. 2006 na obálku napište heslo „Klíč“.

PŘIPRAVUJEME...
Nakládané kysané zelí
s manželi Vohralíkovými

Co potřebujeme:
zelí, sůl, kmín, sklenice (vyvařené), vodu.

Příprava:
Zelí nakrouháme, do nádoby přidáme 2 dkg soli a 1/2 deka
kmínu na 1 kg zelí.Promícháme a necháme 4 hodiny stát.Směs
natlačíme do sklenic, nahoře necháme asi 2 cm místa. Šťávu
rozdělíme do jednotlivých sklenic, případně dolijeme převaře-
nou vodou, ale jen do výše napěchovaného zelí. Sklenice jen
lehce zavřeme, dáme na tác a ponecháme týden v teplé míst-
nosti 23 až 25 °C. Zelí kvasí a nálev přeteče na tác, až přesta-
ne, znamená to, že kvašení je dokončeno. Pak sklenice
postupně otevřeme, silnější špičatou špejlí po obvodě víčka
napícháme, dokud vzduchové bublinky unikají k hladině. Doli-
jeme sklenice mírně osolenou převařenou vodou asi 1 cm pod
jejich okraj, pak je můžeme definitivně uzavřít. Sklenice nechá-
me asi ještě 10 dní na tácu, jelikož mohou ještě přetéct.Hoto-
vé zelí se může konzumovat za tři týdny a dlouho vydrží.

Přejeme vám dobrou chuť.

Citát Denise Diderota významného francouzského filozofa, spisovatele a kritika:
Člověk se narodí buď šťastně, nebo nešťastně a je nezadržitelně (tajenka), který vede jednoho ke slávě a druhého k ponížení.

Řešení křížovky z minulého čísla: království myšlenek
Správné řešení soutěže z minulého čísla: Viz str. 21
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Potěšilo nás, že paní
Daniela Kolářová při-

jala pozvání do našeho
pořadu Film s hostem –
host s filmem. Potěšilo,
a také připravilo dilema.
Kterým filmem vám di-
vákům udělat radost, kte-
rým filmem z dlouhého
seznamu titulů? Vrátíme
se až do roku 1967, kdy
studentka třetího ročníku
DAMU hrála Bohunku
Augustovou v Soukromé
vichřici, ve filmu, který
podle novely Vladimíra
Párala natočil režisér Hy-
nek Bočan? Nebo snad to
bude Blanka z Valois
ve Slastech Otce vlasti,
tedy ve filmu, který
o dva roky později nato-
čil Karel Steklý a kde partnerem
paní Kolářové byl už Jaromír
Hanzlík ? Ale jak by k tomu při-
šla Alena z Noci na Karlštejně,
z filmu, který natočil Zdeněk
Podskalský v roce 1973 a jejž
dnešní kritika označila za „nej-
lepší český muzikál, bez socia-
listické pachuti“? A proč by to
nemohla být mladá psycholožka
Doubravka a Léto s kovbojem
Ivo Nováka z roku 1976? Tak
bychom mohli pokračovat a pa-
pír by nám nestačil. Ale objevil
se nápad, hodný krále Šalamou-
na. Pravda, zavádíme v Zahradě

novinky všeho druhu, ale dva
různé filmy za jeden večer a za
jedno vstupné, to tu ještě neby-
lo! A tak, vážení přátelé, příz-
nivci Kulturního centra Zahrada
vůbec a cyklu Film s hostem –
host s filmem obzvlášť, v pon-
dělí 26. června v 17.15 můžete
vidět Noc na Karlštejně, v 19.00
si popovídáme s naším milým
hostem a večer zakončíme fil-
mem Léto s kovbojem. Snad se
nám výběr povedl tak, abyste
odcházeli spokojeni, a zůstali
tak našimi diváky i v příští se-
zoně.

Paní Daniela Kolářo-
vá, jak již bylo zmíněno,
natočila dlouhou řadu
filmů (z novějších uveď-
me např. Obecnou školu
Jana Svěráka z roku
1991, Cestu z města To-
máše Vorla z roku 2000),
televizních inscenací
a seriálů (za všechny
jmenujme Nemocnici na
kraji města a Takovou
normální rodinku)
a svým uměním potěšila
a pobavila tisícovky ná-
vštěvníků Vinohradského
divadla i j iných praž-
ských scén (Cena Alfré-
da Radoka, 2004). Musí-
me též vzpomenout na
její  práci v rozhlase,
v roce 2000 oceněnou

prvním místem v anketě Nevi-
ditelný herec. 

Těšme se tedy na pondělí 26.
června, kdy se s oblíbenou he-
rečkou a milou dámou v Kultur-
ním centru Zahrada setkáme
a budeme mít příležitost jí po-
přát dobré zdraví a mnoho pěk-
ných rolí k její i naší radosti.
Věříme, že poslední setkání s fil-
mem a hostem v této sezóně bu-
de velmi příjemné a že po prázd-
ninách se při podobných příleži-
tostech opět setkáme.

Jaroslav Kratochvíl
Foto: archiv

Herečka s přirozeným
osobním kouzlem a půvabem

DANIELA KOLÁŘOVÁ
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PROGRAM V ČERVNU 2006:

KONCERTY

ppáátteekk ❑❑ 22 ❑❑ 2200..3300
BBaannddaabbaanndd  ––  Rolling Stones, J. Hendrix,
Cream revival.

nneedděěllee ❑❑ 44 ❑❑ 1155..0000
NNeedděěllnníí  ttaanneeččnníí  ooddppoolleeddnnee  ss  VVeellkkýýmm  ddee--
cchhoovvýýmm  oorrcchheessttrreemm  BBllaažžeejjee  ZZeemmaannaa..

nneedděěllee ❑❑ 1111 ❑❑ 1155..0000
NNeedděěllnníí  ttaanneeččnníí  ooddppoolleeddnnee  ss  VVeellkkýýmm  ddee--
cchhoovvýýmm  oorrcchheessttrreemm  BBllaažžeejjee  ZZeemmaannaa..

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144 ❑❑ 2200..0000
RRiicchhaarrdd  MMüülllleerr  rreevviivvaall  bbaanndd..

ppáátteekk ❑❑ 1166 ❑❑ 2200..3300
SSmmookkiiee  rreevviivvaall,,  SSuuzzii  QQuuaattrroo  aa  TT..  TTuurrnneerr
rreevviivvaall..

úútteerrýý ❑❑ 2200 ❑❑ 1199..0000
ZZáávvěěrreeččnnýý  kkoonncceerrtt  TTeennssiinngguu  PPrraahhaa  – ne-
tradiční koncertní show plná písniček, di-
vadla a moderního tance.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2211 ❑❑ 2200..0000
KKeekkss  – rock koncert.

ppáátteekk ❑❑ 2233 ❑❑ 2200..0000
PPrrooffeessssoorr  aa  hhoossttéé  – Beatles revival party.

ssoobboottaa ❑❑ 2244 ❑❑ 2200..3300
OOrriieenntt,,  AArraaxxaa,,  AAmmppéérr  ––  rock koncert.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2299 ❑❑ 2211..0000
ÜÜggoorr  SSttrraavviinnsskkii--ppooeettiicc  ffiillhhaarrmmoonnyy,,  VViicciioouuss
CCiirrcclleess,,  EExxiitt  OOrrcchheessttrraa  – rock koncert.

OSTATNÍ POŘADY:

ssttřřeeddaa ❑❑ 2288 ❑❑ 1133..3300
ZZŠŠ  KKllííččeekk  – školní akademie.

❑❑ PPřřiijjíímmáámmee  ppřřiihhlláášškkyy  ddoo  TTAANNEEČČNNÍÍCCHH
KKUURRZZŮŮ na sezonu 2006/2007 pro mládež
i dospělé. Výuka standardních a latinskoa-
merických tanců pod vedením Heleny Bro-
žovské s partnerem.

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

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

IInnffoorrmmaaccee  aa ppřřiihhlláášškkyy  oobbddrržžííttee  
vv kkaanncceelláářřii  KKDD  OOPPAATTOOVV..

PROGRAM V ČERVNU 2006:

KONCERTY

ppoonndděěllíí ❑❑ 55.. ❑❑ 1166..0000
SSllaavvnnéé  ččeesskkéé  mmaalliiččkkoossttii.. Komponovaný
pořad s muzikoložkou Dr. Zdenou Zvěřino-
vou, DrSc. Spoluúčinkující: Antonín Burda
– housle a hosté. Na programu skladby B.
Smetany, A. Dvořáka, Z. Fibicha a dalších.

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 1199..0000
KKoonncceerrtt  hhuuddbbyy  nnáárrooddůů  bbýývvaallééhhoo  SSSSSSRR..
Skladby A. Chačaturjana (Rusko, Gruzie,
Arménie), M. K. Ciurlionise (Litva), A.
Spendiarova (Arménie), S. Komitase (Ar-
ménie), V. Kosenka (Rusko, Ukrajina), B.
Ljatošynského (Ukrajina) a S. Ščihola
(Ukrajina). Účinkují: Vadim Minčuk – hous-
le, Kateřina Vávrová – flétna, Vojtěch Línek
– flétna, Serhij Domoroslov – viola a Svja-
toslav Ščihol – klavír.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1199..0000
LLuucciiee  SSeeddlláákkoovváá--HHůůlloovváá  ––  hhoouussllee,,  MMaarrttiinn
SSeeddlláákk  ––  vviioolloonncceelllloo.. Na programu: A. Pa-
ganini, A. Dvořák, J. Fiala.

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1199..0000
TTrriioo  AAmmaaddeeuuss.. František Hlucháň – klari-
net, umělecký vedoucí, Karel Dohnal –
klarinet, Peter Hlucháň – fagot. Na progra-
mu: L. v. Beethoven, W. A. Mozart, skladby
starých mistrů.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 1199..0000
DDeecchhoovvéé  kkvviinntteettoo  NNooccttuurrnnoo v pořadu
„Hudba, která roztační“.

ppoonndděěllíí ❑❑ 2266.. ❑❑ 1199..0000
ŠŠaannssoonnoovvéé  sseettkkáánníí.. Rudolf Pellar, Milan
Jíra, Jan Petránek, v alternaci Tereza
Duchková, Marta Balejová nebo Filip
Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šanson,
věc veřejná“.

ŠKOLNÍ A ABSOLVENTSKÉ
KONCERTY

ssoobboottaa ❑❑ 33.. ❑❑ 1199..0000
KKoonncceerrtt  žžáákkůů  kkllaavvíírrnníí  ttřřííddyy  pprrooff..  LLaarriissyy
KKlliinnddeerroovvéé  aa  JJaannyy  KKlliinnddeerroovvéé a jejich hos-
tů. Na programu: J. S. Bach, F. F. Händl, L.
v. Beethoven, F. Chopin, E. Grieg, J.
Brahms, V. Kladnický a další.

úútteerrýý ❑❑ 66.. ❑❑ 1199..0000
VViioollaa  vvee  2200..  ssttoolleettíí. Recitál Jana Pellanta,
posluchače pražské konzervatoře. Spoluú-
činkují: Stanislav Lukš – housle, Aki Ku-
roshima – housle, Jan Ryska – violoncello
(studenti pražské konzervatoře a AMU).
Na programu: B. Martinů, R. Clarke, P. Hin-
demith a L. Janáček.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1155.. ❑❑ 1177..0000
NNooeemmii  FFiiaalloovváá  ––  hhoouussllee,,  EElleenn  KKiimmlleerroovváá  ––
kkllaavvíírr,,  PPaattrriikk  MMaattyyááššeekk  ––  vviioollaa  ddaa  ggaammbbaa..
Absolventský koncert posluchačů Konzer-
vatoře Jaroslava Ježka. Na programu: B.
Martinů, J. S. Bach, E. Ruggieri.

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

Galerie 
Chodovské 
vodní tvrze

PPOOZZVVÁÁNNKKYY NNAA VVÝÝSSTTAAVVUU

VVEELLKKÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV 11..  PPAATTŘŘEE))::

JJiiřříí  KKoožžííššeekk  ––  KKřřeehhkkéé  úúččttyy – porcelán
Od 19. 5. do 18. 6. 2006

HHeelleennaa  SSaammoohheelloovváá – keramika
Od 21. 6. do 16. 7. 2006

MMAALLÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV PPŘŘÍÍZZEEMMÍÍ))::

JJiiřříí  KKoožžííššeekk  ––  KKřřeehhkkéé  úúččttyy – porcelán
Od 19. 5. do 18. 6. 2006

LLuucciiee  FFiilliimmoonnoovváá  ––  oobbrraazzyy
Od 21. 6. do 16. 7. 2006

SSttáállýý  pprrooddeejj  ggrraaffiikkyy.

Srdečně zve a těší se na vaši
návštěvu ak. soch. Milan Martiník,

kurátor galerie, tel./fax: 272 934 167

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

RReessttaauurraaccee  jjee  ootteevvřřeennaa  
vvee  vvššeeddnníí  ddnnyy  oodd  1111..0000  

ddoo  2233..0000  hhoodd..,,  vv ssoobboottuu  aa nneedděěllii  
oodd  1122..0000  ddoo  2233..0000  hhoodd..
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Stálá divadelní scéna 
Studia Láďa Ladislava Smoljaka 

a Divadélka U Panáků 

MMaalleenniicckkáá  11778844,,  
PPrraahhaa  44,,  JJiižžnníí  MMěěssttoo  IIII

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

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

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

PROGRAM V ČERVNU 2006:

Koncerty:

ččttvvrrtteekk ❑❑  88.. ❑❑  1199..0000
BBlluueeGGaattee – křest nového CD „LIVE“ blue-
grassového kapely z Plzně – jako host:
NNoovváá  sseekkccee.

ččttvvrrtteekk ❑❑  1155.. ❑❑  1199..0000
AAssoonnaannccee – skupina zaměřená  převážně
na irskou a skotskou lidovou hudbu.

ssttřřeeddaa ❑❑  2211.. ❑❑  1199..0000
GGoossppeell  TTiimmee  aa ZZuuzzaannaa  SSttiirrsskkáá – přední
český gospelový soubor s kapelou.

ččttvvrrtteekk ❑❑  2222.. ❑❑  1199..0000
DDiissnneeyybbaanndd – křest CD „TOUHA CITY“ fol-
kového dua –  hosté: JJaarrrreett,,  MMaarrttiinnaa  TTrr--
cchhoovváá  &&  MMaarrttiinn  MMrráázz.

Divadlo:

ppáátteekk ❑❑  22.. ❑❑  2200..0000
FFrraaggmmeennttyy  zzee  žžiivvoottaa  lliiddíí – PREMIÉRA – 
D. S. Monde – Zeppelin inspiroval, Petöfi se
tomu smál a D. S. Monde to inscenovalo.

nneedděěllee ❑❑  1188.. ❑❑  2200..0000
DDeennttáállnníí  rraappssóóddiiee  aanneebb  ssttoommaattoollooggiicckkáá  rree--
vvuuee – Alexandr Guha – soubor Ztracená
Existence – rande orální perspektivou.

nneedděěllee ❑❑  2255.. ❑❑  1199..0000
DDěěddiiccttvvíí  mmoořřsskkéé  ppaannnnyy – Miroslav Černý –
PREMIÉRA – detektivní komedie o tom,

jak je těžké stát se jedničkou – hraje u. s.
Marvin.

Host v zahradě:

ppoonndděěllíí ❑❑  1199.. ❑❑  1199..0000
VVááccllaavv  VVyyddrraa – o sobě, o divadle a životě
vůbec s Václavem Vydrou rozpráví Marie
Retková.

Film s hostem:

ppoonndděěllíí ❑❑  2266.. ❑❑  1177..1155
FFiillmm::  NNoocc  nnaa  KKaarrllšštteejjnněě..  HHoosstt::  DDaanniieellaa  KKoo--
lláářřoovváá (od 19.00)– se známou herečkou
nejen o filmu a životě. FFiillmm::  LLééttoo  ss  kkoovvbboo--
jjeemm (cca 20.15).

Film:

úútteerrýý ❑❑  66..,,  2277.. ❑❑  1177..3300,,  2200..0000
NNeecchhooďď  kklleeppaatt  nnaa  ddvveeřřee – zašlá hvězda
westernů hledá svůj ztracený život – film
Wima Wenderse – USA, Německo 2005.

ppáátteekk ❑❑  99..,,  3300.. ❑❑  1177..3300,,  2200..0000
NNeecchhooďď  kklleeppaatt  nnaa  ddvveeřřee – zašlá hvězda
westernů hledá svůj ztracený život – film
Wima Wenderse – USA, Německo 2005.

Setkávání:

ppoonndděěllíí ❑❑  55.. ❑❑  1188..3300
JJiižžnníí  AAffrriikkaa – cestopisná přednáška s dia-
projekcí Víti Strnada.

ppoonndděěllíí ❑❑  1122.. ❑❑  1188..3300
RReeggrreessee  ––  vvlliivv  hhlluubbookkéé  mmiinnuulloossttii  vv nnyynněějj--
ššíímm  žžiivvoottěě – pořad Mistrů Reiki Ing. Libuše
a Edvarda Pytlových.

úútteerrýý ❑❑  1133.. ❑❑  1188..3300
PPooppeellkkaa  ppoo  ččttyyřřiiccííttccee – dámský klub pro-
zaičky a scenáristky Alexandry Berkové.

ssttřřeeddaa ❑❑  1144.. ❑❑  1188..3300
PPrroocchháázzkkyy  hhiissttoorriicckkoouu  PPrraahhoouu – od Jung-
mannova náměstí přes „Václavák“ – nad di-
apozitivy s průvodcem Milošem Eksteinem.

ppoonndděěllíí ❑❑  1199.. ❑❑  1188..3300
SSllaassttii  aa ssttrraassttii  NNoovvééhhoo  ZZééllaanndduu – před-
náška cestovatelů a specialistů na Zéland
Martina a Vlaďky Slívovových.

Pořady pro děti a mládež:

ččttvvrrtteekk ❑❑  11.. ❑❑  99..3300,,  1144..0000
DDuuhhoovvéé  bbuubblliinnyy  aa jjiinnéé  kkllaauunniiááddyy – Václav
Strasser a Katia Jiránková.

ččttvvrrtteekk ❑❑  11.. ❑❑  1155..0000––1155..3300
DDeenn  sskkřřííttkkůů  vv ZZaahhrraadděě – slavnostní vyhlá-
šení soutěže Skřítci v Zahradě.

ččttvvrrtteekk ❑❑  11.. ❑❑  1155..3300––1188..0000
JJaakk  ssee  ttvvoořříí  ppoohhááddkkyy – beseda pohádkář-
ky a strašidloložky VVííttěězzssllaavvyy  KKlliimmttoovvéé
a nejbáječnější babičky KKvvěěttyy  FFiiaalloovvéé.

Host – ZZddeenněěkk  TTrroošškkaa bude korunován
králem pohádkové země pro  hlavní  měs-
to Prahu. DDiivvaaddééllkkoo  UU PPaannáákkůů představí
své báječné herecké umění a usype pro
děti z kouzelného pytlíčku několik  pohád-
kových scének. Výstava víl, vodníků, skřít-
ků a pohádkových bytostí V. Klimtové.
V podvečerních hodinách při dobrém po-
časí bude připraveno  nejen pro skřítky
opékání buřtíků.

ssoobboottaa ❑❑  33.. ❑❑  1100..0000––1122..0000
TTvvůůrrččíí,,  hhrraavvéé  aa úússmměěvvnnéé  ddooppoolleeddnnee – pro
děti od 3 let – s sebou: výtv. potřeby – ve-
de MgA. K. Schwarzová.

úútteerrýý ❑❑  66..,,  1133..,,  2200..,,  2277.. ❑❑  1155..0000––1188..0000
SSvvěětt  hheerr  aa zzáábbaavvyy – liga ve sběratelských
kartičkách Magic, Pokémon, Yu-GI-OH!
LOTR a další.

nneedděěllee ❑❑  1111.. ❑❑  1155..0000
OO vvííllee  MMooddřřeennccee – Divadelní soubor Máj
uvádí činoherní pohádku.

ssttřřeeddaa ❑❑  1144.. ❑❑  1177..0000
LLeettnníí  ppřřeehhllííddkkaa  kkuurrzzůů – umělecká zájmová
činnost (tanec, hudba, zpěv) v kurzech ze
Zahrady.

ppoonndděěllíí ❑❑  1199.. ❑❑  99..3300
HHuurráá,,  jjeeddeemmee  nnaa  vvýýlleett,,  bbuuddoouu  pprráázzddnniinnyy!!
SSkkřřííttkkoovvéé  jjeeddoouu  nnaa  vvýýlleett!! – pohádka Diva-
délka Paleček s herci a loutkami.

ssttřřeeddaa ❑❑  2211.. ❑❑  1100..0000
VVeesseelláá  dděěttsskkáá  ppeessttrrááddaa – Inka Rybářová –
loučení se školou – písničky, soutěže
a tanečky.

Výstavy:

ggaalleerriiee ❑❑  11..  66..––3311..  77..
MMaarrttiinn  MMaattoouuššeekk::  LLiiddii  zzddaalleekkaa  ––  zzbbllíízzkkaa –
unikátní fotografie z Tanzanie, Etiopie a
Afganistanu (vernisáž 1. 6. v 18.00).

mmaallýý  ssááll ❑❑  11..  66..––3311..  77..
ŠŠtteeffaann  SSuurriiaakk::  MMooddrréé  ttaahhyy  ššttěěttcceemm – ob-
razy (vernisáž 7. 6. v 18.00).

Ostatní:

ssoobboottaa ❑❑  1100.. ❑❑  99..0000––2200..0000
55..  IIssllaannddsskkýý  ddeenn – promítání, přednášky,
besedy, muzika, výstava, fotosoutěž – po-
řádá Klub islandských fanatiků.

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

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

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

BBoohhaattáá  nnaabbííddkkaa výtvarných, tanečních,
pohybových a jazykových kurzů.

PPooččííttaaččoovvéé  kkuurrzzyy pro začátečníky.
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KKvvěěttnnoovvééhhoo  vvííttěězzssttvvíí  22112266,,  PPrraahhaa  1111,,
tteell..::  227722  993300  114499,,  tteell..//ffaaxx::  227722  993300  002233

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V ČERVNU 2006:

ččttvvrrtteekk ❑❑    11.. ❑❑    88..3300––1111..3300
DDeenn  dděěttíí  vv  KKlluubbííččkkuu – dětská párty s tan-
cem, soutěžemi a kouzelníkem.

ppáátteekk ❑❑    2233.. ❑❑    1188..0000
ZZáávvěěrreeččnnýý  kkoonncceerrtt  dděěttíí  zz  hhuuddeebbnníícchh  kkuurrzzůů..

Hlídání dětí
PPoommoocc mmaammiinnkkáámm nnaabbíízzíí KKDD KKlluubbkkaa..
ZZáájjmmoovváá ččiinnnnoosstt pprroo dděěttii,, kktteerréé nneecchhooddíí ddoo
mmaatteeřřsskkéé šškkoollyy..
KD Klubka tradičně v průběhu školního ro-
ku připravuje program Klubíčko, který je
určen dětem od tří let. Po domluvě s lek-
torkou i pro děti mladší, které jsou však
dostatečně samostatné, aby tříhodinový
program byly schopné absolvovat.
Program probíhá v klubovně kulturního
domu. Není nutné dítě na jednotlivé dny
předem přihlašovat. Program je možné vy-
užívat dle vaší potřeby nárazově nebo pra-
videlně. Každý den má svou specializaci,
probíhá uceleně a je vhodné, aby dítě ab-
solvovalo celé dopoledne.

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

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

VV úútteerrýý ddooppoolleeddnnee jjee mmoožžnnéé nnaavvššttěěvvoovvaatt
ssaammoossttaattnnýý pprrooggrraamm pprroo ppřřeeddšškkoolláákkyy..
Zde se děti připravují na svůj vstup do
školy. Procvičují si paměť, uvolňují ruku

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Zuzana Fučíková  
PŘÍRODNÍ 

A LIDSKÉ ELEMENTY 
(akvarely a olejomalby)

6. 6.–1. 7. 2006

Zuzana Fučíková (1978) v letech
1993–1996 studovala na Střední prů-

myslové škole grafické v Hellichově ulici,
obor propagační výtvarnictví. V roce 1994
získala cenu Arna Sáňky za ilustrace k nej-
krásnější knize roku, kterou se stala kniha
Jacquesa Préverta „Jako zázrakem“. V le-
tech 1997–2001 studovala na UMPRUM, 2
roky malbu u prof. Pavla Nešlehy a 2 roky
sochařství u prof. Jiřího Beránka.

Své výtvarné práce dosud vystavovala
o letních víkendech 2003–2005 v malost-
ranské zahradě v Úvoze, v březnu 2004
měla výstavu svých grafických prací v Ro-
kycanech, na podzim v Uhříněvsi.

Obrazy Zuzany Fučíkové se snaží za-
chytit příběh soužití člověka s přírodou,
souvislosti mezi dějinami a současností,
přítomnost hudby, matematiku jako barvu
a tvar. Sama autorka píše: „Ráda se věnuji
nápadům, které mě unášejí do vizí, jak to
mohlo být i jinak. Svého profesora Pavla
Nešlehu ctím za zdůraznění role příběhu.“

V červnu na Opatově uvidíte výběr z dí-
la malířky, která nám pomocí barev a zdů-
razněním detailu emotivně přiblíží „přírod-
ní a lidské elementy“.
TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvááss OOllggaa  KKuuččeerroovváá

Pobočka Opatov

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

Slasti a strasti
Nového Zélandu

V pondělí 19. června od 18.30
bude Malý sál Kulturního

centra Zahrada patřit cestopisné-
mu pořadu Slasti a strasti Nové-
ho Zélandu aneb co se od turistů
nedozvíte...  Cestovatel a foto-
graf Martin Slíva tuto zemi a nej-
oblíbenější cíl svých putování již
v Zahradě představoval. Po ně-
kolika krátkodobých pobytech
nyní už druhým rokem  žije v zé-
landském Queenstownu a se
svou manželkou Vlaďkou se kro-
mě titulu „Czech tourism specia-
lists“ může honosit i označením
„novozélandský rezident“.  Díky
své dokonalé znalosti prostředí
Slívovi pro diváky připraví výběr
toho nejzajímavějšího, s čím se
lze setkat na cestách po třech ost-
rovech této polynéské země. Ča-
rokrásná příroda včetně džunglí,
činných sopek nebo termálních
pramenů a jedinečná maorská
kultura – to jsou jen některá lá-
kadla, na která se v pořadu dosta-
ne. Jak název přednášky napoví-
dá, bez zmínky nezůstane ani od-
vrácená strana tohoto pozemské-
ho ráje, např. poněkud „svéráz-
ný“ přístup místních obyvatel
k ekologii. A jestliže plánujete
dovolenou ve velkém stylu, mož-
ná bude země Pána prstenů  pro
vás to pravé.  Na závěr tip na za-
jímavé čtení: webové stránky
Martina a Vlaďky Slívových
o Novém Zélandu najdete na:
www.aotearoa.cz.

Tomáš Rulf, foto: autor
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pro správné psaní, zvládají základy mate-
matických představ. Dostávají své první
domácí úkoly.
CCeennaa vvssttuuppeennkkyy jjee 8855 KKčč..

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

KKlluubbkkaa  pprroo  nneejjmmeennššíí
Už v době mateřské dovolené mohou ma-
minky zapojit své děti do různých činností,
obohatit je o základy rozličných dovednos-
tí a rozvíjet jejich schopnosti před vstu-
pem do mateřské školy. Všestranné mož-
nosti nabízí dětem od dvou let v doprovo-
du rodiče KD Klubka.
Jde o hodiny ccvviiččeenníí  (9.30–10.15 hod.),
kde formou básniček, rytmických popěvků
a zábavných říkánek postupně děti procvi-
čují celé tělo, rozhýbávají a rozcvičují pro-
blematické partie – ochablé svaly zad, nož-
ní klenbu, podkolení. Pozvolna si zvykají
na motoricky náročnější cviky jako posko-
ky, předklony, kotouly s dopomocí a zá-
kladní ovládání míče. Není zanedbatelné,
že poznávají i kontakt s jinými dětmi, nut-
nost se rozdělit, ale i poslechnout jednodu-
chý pokyn.
VV ppoohhyybboovvěě eesstteettiicckkýýcchh kkuurrzzeecchh (úterý
dopoledne) mají děti s rodiči možnost vy-
zkoušet základní výtvarné techniky, pro-
cvičit 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.
TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvááss!!

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

AEROBIK PRO ŽENY A DÍVKY –

Aerobní cvičení s Veronikou Huvarovou pro-
bíhá každé úterý od 18.00 do 19.30 hod.

Cvičení TAIČI
OOdd  11..  33..  22000066 je v KD Klubka otevřen no-
vý kurz cvičení TAI–ČI pro začátečníky.
Kurz probíhá každou středu od 19.00 do
20.00 hod. IInnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell..::  773311 441111 331133..

ANGLIČTINA NA MATEŘSKÉ
OOdd  úúnnoorraa  22000066  bbyyllyy  ooppěětt  ootteevvřřeennyy  kkuurrzzyy
aanngglliiččttiinnyy,,  které jsou především určené
maminkám na mateřské dovolené. Zájem-
kyně mohou stále přijít učit se nebo zopa-
kovat si angličtinu a popovídat si s ostatní-

mi maminkami v příjemném prostředí Kul-
turního domu Klubka. IInnffoorrmmaaccee  zzíísskkááttee  

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

wwwwww..aaggeennttuurraa--hheerrmmeess..cczz

NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 
KULTURNÍ DŮM KLUBKA
NABÍZÍ TYTO KURZY:

❑❑    HHuuddeebbnníí – výuka hry na hudební ná-
stroje: kytara, keyboard, klavír, flétna, sa-
xofon, klarinet; sólový zpěv.

❑❑    VVýýttvvaarrnnéé – pro děti předškolní, mladší
i starší školní.

❑❑    KKeerraammiicckkéé – pro děti předškolní, mladší
i starší školní, dospělé.

❑❑    SSppoojjeennoouu  vvýýttvvaarrnnoouu  aa kkeerraammiicckkoouu  ddííllnnuu,
kde se po týdnu tyto aktivity střídají – pro
předškolní, mladší i starší školní děti.

❑❑    PPřříípprraavvnnýý    vvýýttvvaarrnnýý  kkuurrzz  pprroo  uumměělleecckkéé
šškkoollyy – pro starší školní děti.

❑❑    PPoohhyybboovvěě  eesstteettiisskkáá  vvýýcchhoovvaa  – pro děti
od 2 let s jedním z rodičů.

ZZááppiissyy  ddoo  kkuurrzzůů  pprroobbííhhaajjíí  
oodd  1122..  66..  ddoo  1144..  77..  22000066..  

PPooddrroobbnněějjššíí  iinnffoorrmmaaccee  zzíísskkááttee  
nnaa  tteell..::  227722 993300 114499  uu ppaanníí  HHrraabběěttoovvéé

vv ddoobběě  oodd  88..3300  ddoo  1155..0000  hhoodd..  

Přestože do prázdnin zbývá ještě ně-
jaký čas, v Klubce se již připravuje
program na letní prázdniny pro děti,
které neodjedou z Prahy. Opět jsme
pro děti připravili dva týdny tvůrčí zá-
bavy.

První týden bude probíhat od 10. do
14. 7. Děti se v 8.00 hod. sejdou
v Klubce a podle počasí bude upřes-
ňován denní program, který potrvá
do 16.00 hod. Hlavním tématem bu-
de KRÁL KAREL IV.
Výtvarný týden bude tento rok sledo-
vat budování Prahy v době Karla IV.,
život a pověsti, vážící se k jeho do-
bě.

• Podněty získané při vycházkách
budou děti zpracovávat ve výtvarné
dílně KD Klubka. Hlavním tématem
bude malba, kresba, keramika
a vosková batika.

• Celý týden budou děti soutěžit ve
hře o drobné ceny, sbírat vědomosti
o našem největším panovníkovi a je-
ho době.

• Svá výtvarná dílka si děti odnesou
domů.

CCeennaa  zzaa  ttýýddeenn::  800 Kč
CCeennaa  zzaa  ddeenn::  180 Kč
KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa::  Mgr. Jana Šipková,
tel.: 272 930 149

Úvodní schůzka
pro rodiče pro-
běhne 19. 6. 2006
v 18.00 hod. v klu-
bovně 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-

tech na Jižním Městě. Odpolední
program bude pokračovat v duchu
sportovně relaxačním. Za pěkného
počasí plánujeme koupání nebo
kratší výlety do lesoparku. V přípa-
dě nepříznivého počasí jsou připra-
veny společenské hry v sále KD.
Týden je zakončen tenisovým tur-
najem.

CCeennaa  zzaa  ttýýddeenn::  1 050 Kč
KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa:: Mgr. Romana Hra-
báková, 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 zápi-
su zaplatit zálohu na 1. týden 500
Kč, na 2. týden 600 Kč. Do konce
června pak doplatit zbývající částku.
Při odhlášení dítěte se nevrací mani-
pulační poplatek ve výši 200 Kč. Od
1. 7. se nevrací ani záloha.

Prázdniny s Klubkou
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ŠŠaalloouunnoovvaa 22002244,,  PPrraahhaa  1111
tteell..:: 227722  992299  554455,, 227722  991177  007777

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

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

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

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM V ČERVNU 2006:

ssoobboottaa ❑❑    33.. ❑❑    99..3300––1111..3300
SSlloonn  vvee  mměěssttěě**.. Akce se koná ve spolupráci
s Policií hl. m. Prahy. Na zahradě DDM Ša-
lounova bude připraveno dopravní hřiště
a vy si můžete vyzkoušet, jak umíte pravidla
silničního provozu a dopravní značky. S se-
bou kolo, koloběžku nebo tříkolku a dobrou
náladu. Čeká na vás i sladká odměna. Úrče-
no pro děti od 4 do 11 let.Vstup zdarma.
Místo: zahrada DDM JM, Šalounova.

ssoobboottaa ❑❑    33.. ❑❑    99..3300––1111..3300
VVýýttvvaarrnnáá  ddííllnnaa  ––  dděěttii**.. Výtvarná a rukoděl-
ná dílná, základy grafických technik, malo-
vání 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. Místo: DDM JM, Ja-
nouchova.

ssoobboottaa ❑❑    33.. ❑❑    1144..0000––1166..3300
VVýýttvvaarrnnáá  ddííllnnaa  ––  mmllááddeežž,,  ddoossppěěllíí**.. Ruko-
dělná dílna. Program: Drátkování. Určeno
pro volně příchozí děti od 10 let, mládež
a dospělé. S sebou přezutí. Vstupné: 40
Kč. Místo: DDM JM, Janouchova.

ssoobboottaa ❑❑    1177.. ❑❑    99..3300––1111..0000
HHllaavvoolláámmáánníí**.. Setkání zájemců o netradič-
ní deskové hry, hlavolamy a rébusy. Urče-
no pro volně příchozí děti a mládež, 10–16
let. Vstup zdarma. S sebou přezutí. Místo:
DDM JM, Janouchova.

ssoobboottaa ❑❑    1177.. ❑❑    1144..3300––1155..3300
OOddppoolleeddnnee  pprroo  mměě**.. Kalanetika, cvičení
na míčích, relaxace. Určeno pro volně pří-
chozí mládež od 14 let a dospělé. Zdarma.
Místo: DDM JM, Janouchova.

ssoobboottaa ❑❑    1100.. ❑❑    1144..3300––2211..0000
BBaalloonnssttoorryy.. Zábavné odpoledne v Centrál-
ním parku na Jižním Městě, které pořádá
Městská část Praha 11. Jeho hlavním
magnetem bude skupina Ready Kirken
a samozřejmě vzlety horkovzdušných ba-
lónů. Z DDM JM zde vystoupí taneční sou-
bor Cassiopeia.

ssttřřeeddaa ❑❑    2211.. ❑❑    1177..0000––1188..3300
HHuurráá  pprráázzddnniinnyy**.. Vystoupení dětí z krouž-
ků DDM JM. Vstup zdarma. Místo: zahra-
da DDM JM, Šalounova.

KLUB BEROUN*
Klub pro volně příchozí mládež. Kulečník,
fotbálek, šipky, nové stolní hry, stiga hokej,
projektor. Otevřeno: pondělí–čtvrtek,
16.00–20.00 hod. Vstup zdarma, platí i pro
akce. Místo: DDM JM, Šalounova.

Další informace naleznete na
www.ddmjm.cz.

Kontaktní osoba: Zbyněk Lála.

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO ŠKOLY
7. 6. Cyklistika – Milíčovské haldy

Další informace naleznete na
www.ddmjm.cz.

Kontaktní osoba: Zuzana Máchová.

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB DDM JM*
ZZááppaassyy  vvoolleejjbbaalluu,,  IIVV..  ttřřííddaa  PPrraažžsskkéé  vvoolleejj--
bbaalloovvéé  ssoouuttěěžžee,,  vvžžddyy  oodd  1188..0000  hhooddiinn..
5. 6. – SPS – DDM J. Město
7. 6. – DDM J. Město – Počernice B

12. 6. – Spoje – DDM J. Město

19. 6. – DDM J. Město – Uhříněves B
21. 6. – Dol. Počernice – DDM J. Město

(7., 19. – antukové hřiště 
při ZŠ Ke Kateřinkám)

Kontaktní osoba: Marie Glaserová.

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

VYHRÁLI JSME! V postupové soutěži
o znalostech našich zákonů  Paragraf
11/55  pro žáky základních škol  v kraj-
ském kole vyhrálo družstvo ZŠ Pošepné-
ho Jižní Město a bude reprezentovat Pra-
hu v senátním kole. Z Jižního Města se
ještě soutěže zúčastnily školy Donovalská,
Mikulova, Mendelova, Milíčov a ZŠ Ke
Kateřinkám. Na JM soutěž organizoval
DDM JM. JJaannaa  CChhyyttiilloovváá

KROUŽKY 
ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
Aerobic – Barevné čarování, výtvarná vý-
chova – Barevné pískání, flétna pro ne-
jmenší – Basketbal – Break Dance – Břiš-
ní tanec – Cvičení na míčích – Dětský

Letní tábory DDM JM 2006
TTUUZZEEMMSSKKÉÉ  TTÁÁBBOORRYY
mmííssttoo tteerrmmíínn vveeddoouuccíí vvěěkk zzaamměěřřeenníí

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

15. 7.–29. 7. 2006 Rezek 7–15 CTH, hry
12. 8.–26. 8. 2006 Jezdinský 7–15 CTH, hry

NNoovvéé  HHuuttěě 19. 8.–26. 8. 2006 Chytilová 6–15 taneční soustř.

KKoozzoojjeeddyy 22. 7.–29. 7. 2006 Vrbová 6–12 hry, všeobecně

KKaaččlleehhyy  ––  ČČeesskkáá  KKaannaaddaa**
12. 8.–26. 8. 2006 Belešová 7–15 CTH, hry

FFuunndduuss  iinnssttrruuccttuuss  ––  HHooššťťkkaa**
6. 7.–15. 7. 2006 Lála 15–23 Prázdninový kurz

pro instruktory 
a vedoucí na LDT

ZZAAHHRRAANNIIČČNNÍÍ  TTÁÁBBOORRYY
mmííssttoo tteerrmmíínn vveeddoouuccíí vvěěkk zzaamměěřřeenníí

ŠŠppaanněěllsskkoo 30. 6.–13. 7. 2006 Janovská od 6 let pobyt u moře
22. 7.–4. 8. 2006 Glaserová od 8 let pobyt u moře

U všech táborů do Španělska je možné ještě podle rozhodnutí účastníků doplatit 400
Kč za fakultativní výlet do aquaparku.

PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÁÁ  KKEERRAAMMIICCKKÁÁ  DDÍÍLLNNAA
mmííssttoo tteerrmmíínn vveeddoouuccíí vvěěkk

PPrraahhaa 1. 7. – 6. 7. 2006 Žitná od 12 let

Informace o cenách a přihlášky na výše uvedených kontaktech.
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klub pro předškoláky, Beruška, Sedmikrás-
ka – Divadelní studio – Dramatický experi-
mentální soubor Děs – Flétna – Florbal –
Fotbal – Hrátky s přírodou, poznávání
a ochrana přírody – Kalanetika – Kerami-
ka – Klavír – Kytara – Line Dance, moder-
ní americké country tance – Loutkové di-
vadlo, hraní pohádek a výroba – Modeláři,
stavby modelů z papíru a dřeva – Paleta,
výtvarná dílna – Papírové modelářství –
Pastelka, výtvarná dílna – PC grafika
v programu Adobe Photoshop – Pohybové
hry, pro malé děti – Scoubidou, korálky,
mladá móda – Sluníčko, taneční kroužek –
Sportovky, pohybové hry, hry s míčem atd.
– Step aerobic – Stolní tenis – Šerm – Ta-
neční soubor Cassiopeia – Turistický oddíl
Trilobit – Tvorba www v programu Dram-
weaver – Veverka, pohybová výchova –
Volejbal – Volejbal, ŠSK DDM JM – 4. tří-
da PVS – Výpočetní technika, Windows,
Word, Excel, internet.

DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  oo kkrroouužžccíícchh,,  zzááppiiss  
aa  ppřřiihhlláášškkyy  nnaa  vvýýššee  uuvveeddeennýýcchh  kkoonnttaakktteecchh..

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

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

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

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu..
KKaatteeřřiinnaa  ČČooččkkoovváá

Hudební červen v Zahradě
Ještě před obdobím letních prázdnin a dovolených vám Kultur-

ní centrum Zahrada přináší bohatou hudební žeň. Ve čtvrtek 8.
června od 19.00 hodin zde bude své nové živé album křtít plzeň-
ská bluegrassová kapela BlueGate. BlueGate vznikla v roce
1997. Jako jedno z mála bluegrassových těles má v čele mladou
a půvabnou ženu – zpěvačku a baskytaristku Ilon Leichtovou
(shoda příjmení s frontmanem skupiny COP Míšou Leichtem ne-
ní náhodná…). Své CD uvede „Modrá brána“ do světa za asi-
stence kapely Nová sekce. Z ní pochází kytarista Marek „Špek“
Dráb, návštěvníkům Zahrady známý z folkové stálice Kamelot.
Vstupné 70 Kč.

Čerstvé CD „TOUHA CITY“ ve čtvrtek 22. 6. od 19.00 hodin
ve velkém sále představí liberecké folkové duo Disneyband.
Věra Soukupová a Martin Kadlec si jako hosty pozvali písničkář-
ku Martinu Trchovou s Martinem Mrázem a úspěšnou, rovněž li-
bereckou folkrockovou skupinu Jarret. Ta v současné době při-
pravila již třetí CD pro značku Indies records. Vstupné 90 Kč.

Skupiny Asonance a Gospel Time se Zuzanou Stirskou asi ne-
ní nutné představovat – skotské i irské hudbě bude patřit čtvrteč-
ní podvečer 15. 6., spirituálům a gospelům pak středa 21. 6. od
19.00 hodin. 

Předprodej vstupenek je v plném proudu, tak neváhejte! Těší-
me se na vás. Tomáš Rulf, foto: autor

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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Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V ČERVNU 2006:

ččttvvrrtteekk ❑❑ 11.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  nneejjmmllaaddššíícchh  žžáákkůů..

Sál ZUŠ Křtinská

ssoobboottaa ❑❑ 33.. ❑❑ 1188..0000
KKoonncceerrtt  ppěěvveecckkýýcchh  ssbboorrůů  ––  KKooťťaattaa,,  KKaannttii--
lléénnkkaa,,  PPrraažžsskkáá  kkaannttiilléénnaa..

Hudební fakulta AMU, 
Malostranské nám.13

ppoonndděěllíí ❑❑ 55.. ❑❑ 1177..0000
KKoouuzzeellnnýý  ssvvěětt  fflléétteenn..

Kaple Domova Sue Ryder, Michelská 1

nneedděěllee ❑❑ 1111.. ❑❑ 1188..0000
AAbbssoollvveennttsskkýý  kkoonncceerrtt  žžáákkůů..

Sál ZUŠ J. Růžičky

úútteerrýý ❑❑ 1133.. ❑❑ 1188..3300
AAbbssoollvveennttsskkýý  kkoonncceerrtt  žžáákkůů..

Sál ZUŠ Křtinská

ssoobboottaa ❑❑ 1177.. ❑❑ 1144..0000
JJiižžnníí  MMěěssttoo  zzppíívváá,,  hhrraajjee  aa ttaannccuujjee – Folk-
lórní festival. Letní scéna ZUŠ Křtinská

Oddělení sborového zpěvu ve školním ro-
ce 2006/2007 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 14.00 do 17.30 hod.
v ZUŠ Křtinská, Praha 4-Háje
Bližší informace Zuzana Drtinová 
tel.: 267 900 135

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu..

Nábory
HHuuddeebbnníí  oobboorr: Vyučuje se 1–2x týdně
zpravidla v rozsahu 45–70 minut týdně.
Hudební nástroj: Klavír, akordeon, hous-
le, violoncello, kytara, zobcová flétna, só-
lový zpěv (doporučeno od 7 let = 2. tř.
ZŠ). Příčná flétna, klarinet, saxofon,
trubka, pozoun, lesní roh, kontrabas, ba-
sová kytara, el. kytara, bicí nástroje (od
10 let). Cimbál, dudy (od 9 let). Sborový
zpěv – přípravná oddělení Koťata a Kan-
tilénka, koncertní oddělení  Pražská kan-
tiléna (od 5 let).

SSttuuddiiuumm  ssee  ččlleenníí  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. Žá-
ci mohou navštěvovat také komorní
a souborovou hru nejrůznějších žánrů
a zaměření.

VVýýttvvaarrnnýý  oobboorr: 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, mode-
lování, keramika, dekorativní práce.

TTaanneeččnníí  oobboorr: 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

a moderní tanec, lidový tanec, scénický
tanec.

LLiitteerráárrnněě--ddrraammaattiicckkýý  oobboorr: 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, stu-
dium pro dospělé od 19 let.

JJaakk  ssee  ppřřiihhlláássiitt  ddoo  ZZáákkllaaddnníí  uumměělleecckkéé
šškkoollyy  JJiižžnníí  MMěěssttoo

V měsících březen až květen chodí pe-
dagogové ZUŠ do mateřských škol na
průzkum hudebnosti, rodiče jsou pak in-
formováni o zjištěném talentu a jsou po-
zváni k zápisu do umělecké školy. Děti
se pak nemusejí dostavit k přijímacím
zkouškám.

Věk dětí pro přijetí není omezen, ale nej-
lepší je začít co nejdříve.

PPřřiijjíímmaaccíí  zzkkoouušškkyy pro školní rok
2006/2007 se konají:

ppoonndděěllíí  55..  66..  aa úútteerrýý  66..  66..  22000066  
oodd  1144  ddoo  1177..3300  hhoodd..  nnaa  ZZUUŠŠ  KKřřttiinnsskkáá

ssttřřeeddaa  77..  66..    aa ččttvvrrtteekk  88..  66..  22000066  
oodd  1144  ddoo  1177..3300  hhoodd..  nnaa  ZZUUŠŠ  JJ..  RRůůžžiiččkkyy

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, literár-
ně-dramatický obor – přednes nebo čet-
ba textu, taneční obor – posuzuje se hu-
dební a rytmické cítění.

KD KLUBKA NABÍZÍ 
PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.

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

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE 
Jana a Zdeněk

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

KKoonnttaakktt::
tel.: 606 882 234 

nebo 723 027 679
bezbariérový objekt 

Peterkova 1965, Jižní Město II

Místní lidová 
knihovna

VV BBeennááttkkáácchh  11775500,,  114499  0000  PPrraahhaa  44
PPrroovvoozznníí  ddoobbaa::

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

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

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

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

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

Pobočka jírovcovo nám.
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ZZaakkoouuřřiilloovvaa  995555//99,,  114499  0000  PP  1111--CChhooddoovv
tteell..::  227722  995500  555577

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

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

PPrrooddeejjnníí  vvýýssttaavvaa  dděěll  vvýýššee  jjmmeennoovvaannýýcchh  
aa hhoossttuujjííccíícchh  uumměěllccůů  

KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ 
V ČERVNU 2006:

ččttvvrrtteekk ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000
ČČttyyřřii  ddoohhooddyy.. Jak mohou slova zranit
a předsudky, domněnky i příkoří tolik ublí-
žit. Jak se stát sám sobě tím nejlepším pří-
telem, který neodsuzuje, ale nachází po-
chopení. Změňme to, co nás netěší. Inspi-
rováno knihou Dona Miguela Ruize Čtyři
dohody – jak je vidí toltécký šaman. Před-
náší etikoterapeutka ZZddeennkkaa  HHooffffmmaannoovváá..

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 1199..0000
BBrreevviiáářř  vvooddnnáářřsskkééhhoo  vvěěkkuu  ––  AAssttrrooggeenneettiikkaa
–– jeden z největších objevů 20. století
ohledně lidské plodnosti slovenského léka-
ře Eugena Jonáše. Přednáší IInngg.. AAddoollff  IInn--
nneemmaann,,  PPhhDD..,, autor stejnojmenného seriá-
lu v časopisu Dotek.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1199..0000
TTaarroott  aa zzddrraavvíí..  Přednáší psychoterapeutka
EEvvaa  KKňňaappoovváá..

ppáátteekk ❑❑ 99.. ❑❑ 1199..0000  
VVeenneezzuueellaa  ooččiimmaa  ccyykklliissttyy..  Myšlenka a čin
jsou dva prostředky, kterými člověk pozná-
vá sám sebe. Přednáší  IInngg.. AAnnttoonníínn  ČČeerr--
vveennýý  ze Sdružení Regenerační Centrum
Harmonie.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144.. ❑❑ 1199..0000
FFiilloozzooffiiee  aaddvvaaiittaa  vvééddáánnttyy  ––  22..  ččáásstt..  Filozo-
fie advaity považuje za absolutní zdroj to,
co nazývá brahman, a z tohoto základu
vše odvíjí. Přednáší filozof, jogín, autor
četných knih s duchovní tematikou PPhhMMrr..
RRuuddoollff  SSkkaarrnniittzzll..  

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1155.. ❑❑ 1199..0000

TTaajjeemmnnéé  vv ččeesskkýýcchh  kkrroonniikkáácchh..  České kro-
niky nejsou jen záznamem historie, ale ob-
sahují i překvapivé zprávy o paranormál-
ních událostech. Autor shromáždil téměř
tři sta případů z českých kronik a snaží se
odpovědět i na otázku, jak se středověký
člověk díval na tyto události. Přednáší JJaa--
rroommíírr  KKoozzáákk,, autor řady publikací a překla-
datel zatím vydané Egyptské knihy mrt-
vých, Etiopské knihy mrtvých a Tibetské
knihy mrtvých.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2211.. ❑❑ 1199..3300

vvee  SSmmeettaannoovvěě  ssíínnii  OObbeeccnnííhhoo  ddoommuu..  Jedi-
ný benefiční koncert v rámci partnerství
měst Praha–Wien. TTóónnyy  aa bbaarrvvyy  zzeemměě
aa oohhnněě  aanneebb  tteerraappiiee  uumměěnníímm..  Vystoupí vý-
znamný rakouský skladatel a houslový vir-
tuóz TToonnii  SSttrriicckkeerr,, který spojil svoji hudbu
s projekcí obrazů ZZddeeňňkkaa  HHaajjnnééhhoo  se
snímky krajiny Burgenlandu a vesmíru.
Hudebně doprovodí PPrraažžsskkýý  kkoommoorrnníí  oorr--
cchheessttrr  bbeezz  ddiirriiggeennttaa,, tančí studenti AAMMUU
PPrraahhaa,, úvodní slovo pprrooff.. RRaaddoovvaann  LLuukkaavv--
sskkýý, dárkem ke vstupnému je kknníížžkkaa    EEdduu--
aarrddaa  TToommááššee  „„CCeessttaa  lláásskkyy““. Vzniká magic-
ký projekt v překrásném prostředí s vůní
květů. Záštitu převzal pan KKaarreell  SScchhwwaarr--
zzeennbbeerrgg  aa pprriimmááttoorr  hhll..  mm..  PPrraahhyy  ppaann    PPaa--
vveell  BBéémm..  CCeellýý  vvýýttěěžžeekk  bbuuddee  vvěěnnoovváánn
mmeennttáállnněě  ppoossttiižžeennýýmm  kklliieennttůůmm  DDiiaakkoonniiee
ČČCCEE  RRaattoolleesstt  aa NNaaddaaccii  nnaa  oocchhrraannuu  zzvvíířřaatt..
PPřřeevveezzmmoouu  TTááňňaa  FFiisscchheerroovváá  aa MMaarrttaa  KKuu--
bbiiššoovváá..  VVssttuuppnnéé  ccccaa  330000  KKčč  aažž  440000  KKčč..

Křišťálová čajovna:

OOdd  ssttřřeeddyy  ddoo  nneedděěllee  vv 1155..0000  hhoodd..  

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

VV ssoobboottuu  aa nneedděěllii  vv 1177..0000  hhoodd..  

■■ PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  VVEESSMMÍÍRREEMM  ––  hudebně poe-
tická kompozice – část III. S projekcí mys-
tických obrazů Z. Hajného a snímků z hlu-
bin vesmíru. Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem. Ze záznamu provází J. Kováří-
ček, studio KOVA Production Austrálie.

OTEVŘENO: 
Galerie a prodejna:
středa až neděle 14.00–19.00 hod.

Křišťálová čajovna:
středa až neděle 14.00–21.00 hod.

VVssttuuppnnéé  ddoo  ggaalleerriiee  aa ččaajjoovvnnyy  5500  KKčč,,  dděěttii
aa sseenniioořřii  2255  KKčč,,  ZZPP,,  ZZTTPP,,  ZZTTPP--PP  zzddaarrmmaa..
PPoo  1199..0000  hhoodd..  ((vv  ddoobběě,,  kkddyy  nneenníí  ppoořřaadd))  jjee
VVSSTTUUPP  DDOO  ČČAAJJOOVVNNYY  ZZDDAARRMMAA..  

VVssttuuppeennkkyy  nnaa  ppoořřaaddyy  3300 KKčč  aažž  112200 KKčč
vv ppřřeeddpprrooddeejjii  vv ppookkllaaddnněě  ggaalleerriiee..
ZZmměěnnaa  pprrooggrraammuu  vvyyhhrraazzeennaa..

IInnffoorrmmaaccee  ttaakkéé  nnaa  iinntteerrnneettuu::  
www.cestykesvetlu.cz,
www.pozitivni-noviny.cz,
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

V ČERVENECI A V SRPNU 
BUDOU GALERIE A ČAJOVNA
OTEVŘENY:
středa až neděle 14.00–19.00 hod.

TELEVIZNÍ 
ZPRAVODAJSTVÍ

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

Zpravodajství můžete sledovat 
i na: www.praha11.cz

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

TTeerrmmíínnyy  vv rrooccee  22000066::
1144..  66..

KKoonnttaakktt::  
DDrr..  IInngg..  JJaarroossllaavv  ZZvvoolláánneekk,,  CCSScc..,,  
NNeezzvvaalloovvaa  883311,,  115566  0000  ZZbbrraassllaavv,,  
tteell..::  225577  992211  119977
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JJaannoouucchhoovvaa  667711
PPrraahhaa  1111

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

bbeennjjaammiinn..wweebbppaarrkk..cczz

PROGRAM V ČERVNU 2006:

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

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

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

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

❑❑ TTVVOOŘŘIIVVÉÉ  DDOOPPOOLLEEDDNNEE  PPRROO
ŠŠIIKKUULLKKYY – pro děti od 2 let s rodiči. Pro-
gram se skládá z hodiny výtvarných prací
(kombinace výtvarných technik s netradič-
ními materiály) a z hodiny pohybové prů-
pravy zahrnující i cvičení na míčích. Pro-
gram probíhá ve čtvrtek dopoledne.

❑❑ KKOONNDDIIČČNNÍÍ  CCVVIIČČEENNÍÍ  MMAAMMIINNEEKK
SS HHLLÍÍDDÁÁNNÍÍMM  DDĚĚTTÍÍ –  je určené pro mamin-
ky, 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 hlídá-
ní dětí jakéhokoliv věku. Odpolední hodiny
kondičního cvičení  jsou otevírány až podle
zájmu a většinou není zajištěno hlídání.

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

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

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

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

❑❑ ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍ  CCVVIIČČEENNÍÍ  DDOOSSPPĚĚLLÝÝCCHH
NNAA  MMÍÍČČÍÍCCHH – Cvičení určené pro ženy
s problémy se zády a klouby. Uvolňuje

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

svalové napětí, posiluje oslabené svaly.
Ke cvičení se využívá rehabilitačních míčů
a overballů. Cvičení probíhá v pondělí
v 18.30 hod. a ve čtvrtek v 19.00 hod.

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

DALŠÍ PROGRAM:

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

ppoo––ččtt    1166..0000––1188..0000

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

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

AAddrreessaa::  MMŠŠ  JJaannoouucchhoovvaa  667711,,  PPrraahhaa  44

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

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

Aktuál
televizní zpravodajství Prahy 11

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

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

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

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

RRooddiinnnnýý  kklluubb  BBeennjjaammiinn  bbuuddee  
vv ddoobběě  šškkoollnníícchh  pprráázzddnniinn  uuzzaavvřřeenn..  

PPoosslleeddnníí  ccvviiččeenníí  pprroobběěhhnnoouu  
vv ppoonndděěllíí  2266..  66..  

ZZááppiissyy  ddoo  nnoovvýýcchh  kkuurrzzůů  
bbuuddoouu  pprroobbííhhaatt    vv zzáářříí::

úterý 5. 9. 10.00–12.00 hod.
středa 6. 9. 16.00–18.00 hod.
čtvrtek 7. 9. 10.00–12.00 hod.

Přejeme všem dětem i rodičům hezké
prázdniny a těšíme se zase v září.
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KDE NÁS NAJDETE? 
PPoo––PPáá  oodd  1100  ddoo  2200  hhoodd..
U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel.: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

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

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

faxování, vypalování CD
•  prodej a renovace inkoustových náplní

do tiskáren  
•  PPCC  kkuurrzzyy
•  pravidelné pořádání výtvarných výstav 

v prostorách našeho klubu
•  kurz angličtiny pro začátečníky a mírně

pokročilé 
•  poradenskou činnost pro hendikepované

a seniory 
•  rezervaci a prodej vstupenek 

– Ticketportál.cz 
•  organizování kulturních akcí nejen pro

zdravotně postižené a seniory

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

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

FFaaxx dle tarifu a pásma

SSkkeennoovváánníí pro všechny 10 Kč

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

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

KURZY:
PPCC  kkuurrzzyy individuální jsou do konce červ-
na obsazeny. Přijímáme přihlášky na září
až prosinec  2006 na kurzy měsíční nebo
čtvrtletní.

KKuurrzzyy  aanngglliicckkééhhoo  jjaazzyykkaa
vždy v úterý:
16.00 hod. – pokročilí
17.00 hod. – mírně pokročilí
Přijímáme ještě přihlášky.

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

■■ ZZvveemmee  VVááss  nnaa  1111..  vvýýssttaavvuu  
ččlleennůů  kkrroouužžkkuu  aarrtteetteerraappiiee  AAMMDD  
zz PPeettýýrrkkoovvyy  uulliiccee  vv PPrraazzee  1111..  
VVyyssttaavvuujjíí::  vedoucí kroužku Pavel Soukup
– oleje, Stanislava Rédlová malbu akrylo-
vými barvami a akvarely, Eva A. Schmidto-
vá akvarely a perokresby, František Újezd-
ský umělecké fotografie, Lenka a Lucie
Šindelářová malbu na hedvábí, Jana a Ka-
teřina Formánková malbu na hedvábí
a sklo, Blanka Jedličková ruční práce.

VVýýssttaavvaa  ppoottrrvváá  ddoo  99..  ččeerrvvnnaa    22000066..

OOtteevvřřeennoo::  Po–Pá od 10.00 do 20.00 hodin
SScchháázzíímmee  ssee    vv kklluubbuu  NNaa  DDnněě  

vv KKřřeessťťaannsskkéémm  cceennttrruu  ((vvcchhoodd  EE))

SSrrddeeččnněě  vvááss  zzvveemmee  nnaa  nneedděěllnníí  
bboohhoosslluužžbbyy  ppřřííssttuuppnnéé  vveeřřeejjnnoossttii..

nneedděěllee  44..,,  1111..,,  1188..  aa  2255..  ččeerrvvnnaa  22000066
oodd  99..3300  ddoo  1111..3300  hhoodd..

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

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

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

Křesťanské
společenství

MMooddlleettiicckkáá  uulliiccee  11440011,,  PPrraahhaa  44

PROVOZ KLUBU

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

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

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

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

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

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

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

IInnffoorrmmaaccee  nnaa  wwwwww..pprrooxxiimmaassoocciiaallee..cczz

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

KKoonnttaakktt::  
ppaassttoorr  ZZddeenněěkk  MMaarrvváánn,,  

tteell..::  227722  993322  111199,,  660033  117744  226688

JAPONSKÁ MASÁŽ 
Shiatsu

DDoobbrráá  mmeettooddaa  pprroo  uuvvoollnněěnníí  
ffyyzziicckkýýcchh  ii ppssyycchhiicckkýýcchh  bbllookkůů..

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

336600  KKčč//11,,55  hhoodd..

OObbjjeeddnnáávvkkyy  ppřřiijjíímmáá::  
PPeettrr  MMaacchh,,  tteell..::  660033 116633 662233
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MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  PPrraahhaa  1111
tteell..::  226677  991100  000088,,  mmoobbiill::  773366  446699  228844

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

Římskokatolická
farnost

u kostela sv. Františka z Assisi

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

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KKOOSSTTEELL SSVV..  FFRRAANNTTIIŠŠKKAA ZZ AASSSSIISSII

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

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

KKAAPPLLEE SSVV..  LLUUDDMMIILLYY VV KKCC  MMOODDLLEETTIICCKKÁÁ

Křesťanské centrum – Jižní Město,
Modletická 1401, tel.: 267 910 008

ČČttvvrrtteekk 1188..0000
NNeedděěllee 1100..0000

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

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

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

PROGRAM V ČERVNU 2006:

nneedděěllee ❑❑    44.. ❑❑    1155..0000––2211..3300
BBaallóónnkkoovváá  oossllaavvaa  DDnnee  dděěttíí – tradiční akce
se soutěžemi pro malé i velké děti pořádají
o.s. Kamínek a Mateřské centrum Dome-
ček (zahrada KC, vchod E).

ččttvvrrtteekk ❑❑    88.. ❑❑    1199..0000
ČČaajjee  aa bbyylliinnnnéé  nnáálleevvyy – přednáška o léči-
vých a dalších účincích jednotlivých čajů
a jejich správné přípravě, účastnický po-
platek 20 Kč (Klub Na Dně, vchod E).

ččttvvrrtteekk  aažž  nneedděěllee ❑❑    88..––1111..
SSppoorrttoovvnníí  vvííkkeenndd  nnaa  ŠŠuummaavvěě – akce pro
mládež i rodiny, pro děti k dispozici spor-
tovní vedoucí, plavba na lodích Soumar-
ský most – Nová Pec, výlet na kolech, vo-
lejbal, táborák, pořádá Křesťanský spor-
tovní klub, přihlášky na tel.: 603 256 411.

ččttvvrrtteekk ❑❑    2222.. ❑❑    1199..0000
LLíínnáá  jjóóggaa  aanneebb  ccvviiččeenníí  jjóóggyy  oopprraavvdduu  pprroo
kkaažžddééhhoo  IIII.. – přednáška s praktickým ná-
cvikem, účastnický poplatek 20 Kč (klu-
bovna Altera Pars, vchod E).

ččttvvrrtteekk ❑❑    2222.. ❑❑    1199..0000
FFoollkkllóórrnníí  vvyyssttoouuppeenníí  uukkrraajjiinnsskkýýcchh  dděěttíí
z okolí Černobylu (Klub Na Dně, vchod E).

ssoobboottaa ❑❑    2244..
JJeeddnnooddeennnníí  vvýýlleett  zzaa  bbyylliinnkkaammii  ppoo  ookkoollíí
PPrraahhyy – naučte se poznávat a používat

bbuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  vvcchhoodd  EE,,  11..  ppaattrroo

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

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

PROGRAM V ČERVNU 2006:

ssoobboottaa  aažž  nneedděěllee ❑❑    33..––44.. ❑❑    1144..0000––1199..0000
VVííkkeenndd  ss kkeerraammiikkoouu – tvorba z volné ruky:
nádoby, hodiny a jiné užitkové předměty,
zdobení engobou atd., možnost točení na
kruhu, přihlášky na tel.: 603 180 180,
účastnický poplatek celkem za oba dva
dny 650 Kč (vchod E).

ssttřřeeddaa ❑❑    77.. ❑❑    1155..0000
NNeebboojjmmee  ssee  MMeeddaarrddaa  ––  kkoonncceerrtt  žžáákkůů  nnaaššíí
uumměělleecckkéé  šškkoollyy  (Domov důchodců Háje).

ssttřřeeddaa ❑❑    1144.. ❑❑    1177..3300––1199..0000
KKeerraammiicckkéé  ooddppoolleeddnnee  pprroo  rrooddiiččee ss dděěttmmii,,
ii bbeezz  (Altera Pars, vchod E).

ččttvvrrtteekk ❑❑    1155.. ❑❑    1188..0000
KKoonncceerrtt  žžáákkůů  prof. Věry Benešové (Klub
Na Dně, vchod E).

ssttřřeeddaa ❑❑    2288.. ❑❑    1177..0000
RRoozzlloouuččeenníí  ssee  šškkoollnníímm  rrookkeemm  vv SSUUŠŠ  AAllttee--
rraa  PPaarrss – zahradní slavnost, soutěže, vý-
tvarné dílny, posezení u ohýnku (zahrada
KC, vchod E).

Farní společenství „Život z víry“
Zveme všechny, kteří mají zájem rozvíjet
svůj život z víry, poznávat základy křesťan-
ství, diskutovat o filozofických a nábožen-
ských pohledech na život, prohlubovat
svoji modlitbu, meditovat o žalmech a ho-

vořit o dalších zajímavých otázkách, na
pprraavviiddeellnnéé  ssttřřeeddeeččnníí  sseettkkáávváánníí  ddoo  ffaarrnnííhhoo
ssáálluu  vv 1199..0000  hhoodd..
Jedná se o živá a názorově otevřená setká-
ní, na něž zveme všechny, kdo se chtějí ne-
jen více dovědět o těchto otázkách, ale též
navzájem obohacovat sebe i druhé, a po-
dělit se o své zkušenosti z hledání hodnot
trvalých a každému prospěšných. Vítáni
jsou všichni, nebojte se přijít a zapojit se.
Setkání vede náš jáhen Pavel Urban.
KKoonnaajjíí  ssee    ssppoolleeččnnéé  ppřříípprraavvyy  nnaa  mmaannžžeell--
ssttvvíí..  Pokud uvažujete o uzavření církevní-
ho sňatku, můžete se na nás také obrátit.
Bližší informace poskytne P. Karel Kočí na
telefonním čísle 777 101 941.

běžné byliny, účastnický poplatek 50 Kč,
akce v rámci programu Rada a pomoc,
přihlášky na tel.: 736 469 284.

ppoonndděěllíí ❑❑    1155..0000
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  vv ččeerrvvnnuu  kkaannooiissttiikkaa  –
pořádá Křesťanský sportovní klub, přihlášky
na tel.: 603 256 411 (sraz metro Opatov).

RADA A POMOC 
– BEZPLATNÁ PORADNA

❑❑    BBeezzppllaattnnáá  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa (každou středu
16.00–18.00) nutno objednat se na tel.: 736
469 284 (poradna Rada a pomoc, vchod D).

❑❑    BBeezzppllaattnnéé  tteerraappeeuuttiicckkéé  kkoonnzzuullttaaccee (kaž-
dý čtvrtek 17.00–19.00) nutno objednat se
na tel.: 736 469 284 (poradna Rada a po-
moc, vchod D).
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bbuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  tteell..//ffaaxx::  227722  991199  880033

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

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

wwwwww..kkaammíínneekk..oorrgg//nnaaddnnee

OOtteevvřřeennýý  kklluubb  vvee  ssttyylluu  ččaajjoovvnnyy  
ss ddoopprroovvooddnnýýmm  pprrooggrraammeemm..

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

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

PROGRAM V ČERVNU 2006:

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122..  66.. ❑❑ 1166..0000
VVllaaddiimmíírr  LLooppaaťťuukk  ––  VVoojjeennsskkéé  ttáábboorryy  nnuuccee--
nnýýcchh  pprraaccíí..

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

nad Labem – Muzeum VTNP,
příspěvek asi 30 Kč

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

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

PROGRAM V ČERVNU 2006:

ččttvvrrtteekk ❑❑    11.. ❑❑    1188..0000
Kytarový koncert písničkáře Lukáše – pís-
ně K. Kryla, D. Landy, J. Nohavici, některé
texty původní, některé vlastní. Vstup volný.

ččttvvrrtteekk ❑❑    1155.. ❑❑    1188..0000
KKoonncceerrtt  žžáákkůů  prof. Věry Benešové.

ččttvvrrtteekk ❑❑    2222.. ❑❑    1199..0000
FFoollkkllóórrnníí  vvyyssttoouuppeenníí  uukkrraajjiinnsskkýýcchh  dděěttíí
z okolí Černobylu.

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

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

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

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

PROGRAM V ČERVNU 2006:

ppáátteekk ❑❑    99.. ❑❑    1155..0000
SSppoorrttoovvnníí  ooddppoolleeddnnee  nnaa  JJeezzíírrkkuu..

ssttřřeeddaa ❑❑    1144.. ❑❑    1166..0000
TTuurrnnaajj  vv ššiippkkáácchh..

ssoobboottaa ❑❑    1177.. ❑❑    1111..0000
LLeessnníí  hhrryy  vv MMiillííččoovvsskkéémm  lleessee, sraz před
Ymkáriem.

ppáátteekk ❑❑    2233.. ❑❑    1166..0000
GGaarrddeenn  ppaarrttyy  nnaa  zzaahhrraadděě..
AAddrreessaa:: MMooddlleettiicckkáá 11440011,,
PPrraahhaa 44-OOppaattoovv,, tteell..:: 226677 991133 333388
((jjeenn vv ddoobběě ootteevvřřeenníí YYmmkkáárriiaa)),,
ddaallššíí iinnffoorrmmaaccee YYMMCCAA PPrraahhaa,,
tteell..:: 222244 887722 112288,, ee--mmaaiill:: pprraahhaa@@yymmccaa..cczz

OTEVŘENO

ppoonndděěllíí  aažž  ssttřřeeddaa 1155..0000––2200..0000

ččttvvrrtteekk 1177..0000––1199..0000

PROGRAM V ČERVNU 2006:

nneedděěllee ❑❑    44.. ❑❑    1155..0000––2211..3300  
BBaalloonnkkoovváá  oossllaavvaa  DDnnee  dděěttíí – tradiční akce
se soutěžemi pro malé i velké děti pořádají
o.s. Kamínek a Mateřské centrum Dome-
ček (zahrada KC, vchod E).

ppáátteekk ❑❑    3300.. ❑❑    1155..0000––1199..0000
VVííttáánníí  pprráázzddnniinn – soutěže, hry, oheň (za-
hrada KC, vchod A).

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

•  Vytváříte alternativní divadlo?
•  Chystáte zajímavou akci  pro

veřejnost?

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

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

HaF, 
občanské sdružení, 

Městská část 
Praha 1 

a Centrum 
historie o. p. s.

srdečně zvou 
3. a 4. června na

Poupění 
– Strýt*tyjátr 

– Kampa 2006.
První ročník festivalu dět-
ských divadelních souborů,
mladých hudebních orchestrů
a kapel, uměleckých vystou-
pení divadelních nadšenců
mimo všechny formy a žánry.

Představení se konají v so-
botu a neděli po celý den,
vždy od 11 hod. na pražské
Kampě za laskavé podpory
Magistrátu hl. m. Prahy. Pa-
tronem festivalu je divadel-
ník a spisovatel Jiří Suchý,
který přijde podpořit mladé
umělce a zazpívá několik
písniček.
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Církev bratrská
Šeberov

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

wwwwww..ccbb..cczz//pprraahhaa44

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

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

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

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

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

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

ppáátteekk    ❑❑ 1155..0000––1177..0000
KKlluubb VVeellrryybbaa –– OOppaattoovv..  Pro děti od 9 do
14 let. V klubovně v ZŠ Ke Kateřinkám.

FLORBALOVÝ KLUB VELRYBA
Klub pro kluky a holky ve věku 10–14 let,
kteří mají chuť si každý týden zatrénovat,
zahrát fotbal, pobavit se a popřípadě se
zúčastnit nějaké akce (soustředění, pře-
spávačky, bowling, hry po Praze, letní tá-
bor atd.). Čas od času si zahrajeme zápas
s jiným klubem!
TTrréénniinnkkyy  mmáámmee  kkaažžddýý  ppáátteekk  
oodd  1166..0000  ddoo  1188..0000  hhoodd..  vv MMooddrréé  šškkoollee  nnaa
HHáájjíícchh.. Cena za pololetí je 900 Kč, částka
slouží na pokrytí provozních nákladů.

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

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

„Jak na to“ 

Besedy se zajímavými lidmi nad zajímavý-
mi tématy z oblasti rodiny, výchovy dětí,
mezilidských vztahů apod..  BBeesseeddyy  ssee  kkoo--
nnaajjíí  kkaažžddéé  PPOONNDDĚĚLLÍÍ  vv DDoommeeččkkuu. Oslovili
jsme odborníky (psychology, lékaře, insti-
tuce zabývající se vzděláváním veřejnosti
v oblasti výchovy dětí) ale i „obyčejné“ ma-
minky s bohatými zkušenostmi a tito lidé
jsou ochotni se s námi podělit o své názo-
ry a rady v určitých oblastech (např. pro-
blematika vztahů v rodině, zdravý vývoj dí-
těte apod).
Při každém setkání bude během cca 20
minut čas na přednášku na dané téma
a pak budeme mít čas si u kafíčka všichni
spolu o tom, co jsme slyšeli, povídat, bude
čas na dotazy k přednášejícím i možnost
téma doplnit z vlastních zkušeností.

TÉMATA NA ČERVEN 2006:
55..  66    ŘŘíízzeennáá  ddeettookkssiikkaaccee

1122..  66    KKoossmmeettiikkaa    LLRR
1199..  66    SSoouurroozzeennccii
2266..  66    ŽŽiivvoott  bbeezz  tteelleevviizzee

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

POZOR!!! 
MMaatteeřřsskkéé  cceennttrruumm  DDoommeeččeekk  hhlleeddáá  nnoovvéé
mmaammiinnkkyy,,  kktteerréé  bbyy  ssee  cchhttěěllii  ppooddíílleett  nnaa  rroozz--
vvííjjeenníí  DDoommeeččkkuu..  BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  
nnaa  tteell..::  777766  774433  444466

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

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

wwwwww..mmcc--ddoommeecceekk..cczz
ee--mmaaiill::  mmccddoommeecceekk@@sseezznnaamm..cczz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

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

PROGRAM V ČERVNU 2006

ppoonndděěllíí ❑❑    99..3300––1122..3300
„„JJaakk  nnaa  ttoo““  ––  přednášky a diskuze nad za-
jímavými tématy (rodina, výchova, vztahy).

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

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

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

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

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

ččttvvrrtteekk ❑❑    1155..0000––1177..3300
OOddppoolleeddnnee  pprroo  nneejjmmeennššíí (0–2 roky) a je-
jich doprovod.

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

Poradna 
přirozeného plánování rodičovství
Nabízí pomoc při orientaci v různých for-
mách antikoncepce, nabízí přirozenou
a bezpečnou metodu vyhnutí se těhoten-
ství,  hledání příčin neplodnosti apod. Po-
radnu mohou navštívit ženy, dívky, man-
želské či snoubenecké páry, přijít můžete
i s dětmi, které si mohou pohrát v herně.
Poradenství je zdarma. Za profesní kvalitu
poradců ručí CENAP, Hybešova 40, Brno
(cenap@volny.cz). NNuuttnnoo  ssee  oobbjjeeddnnaatt  nnaa
tteell..::  777777  220000  443311..

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

SSppoolleeččnnoouu  cceessttoouu,,  DDoonnoovvaallsskkáá  11886622

PROGRAM V ČERVNU 2006:

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

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

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

EE--mmaaiill::  ttoommaass..bbiisseekk@@eevvaannggnneett..cczz
AAkkttuuáállnníí  iinnffoorrmmaaccee  ttaakkéé  nnaa  iinntteerrnneettoovvéé  

aaddrreessee::  hhttttpp::////ssppoorriilloovv..eevvaannggnneett..

Českobratrská 
církev 

evangelická
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......  ssttaavvttee  ssee  uu nnááss  !!
SSppoojjeenníí::  metro C Háje, bus 154, 203, 170,
zastávka Brechtova, vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V ČERVNU 2006:

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

Nedělní shromáždění

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

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

ppoonndděěllíí  2288..  88..  ––  ppáátteekk  11..  99..  22000066,,  
vvžžddyy  99..0000––1166..0000  hhoodd..,,  
pprroo  dděěttii  oodd  77  ddoo  1144  lleett
LETNÍ KLUB S ANGLIČTINOU
Prožij celý týden úchvatný výlet do dobro-
družství. Čeká tě nepřeberné množství
her, písniček, hlavolamů, ručních prací,
sportovních aktivit a hlavně – vše je v ang-
ličtině. Jde totiž o anglický dětský klub
s americkými a českými vedoucími.
Nejlepší možnost, jak zažít spoustu legra-
ce, něco se dozvědět a naučit se cizí jazyk.
Cena: 100 Kč za den nebo 390 Kč za celý
týden (další sourozenci za 290 Kč). V ceně
je oběd, dvě svačiny a všechny materiály.

RReezzeerrvvuujjttee  mmííssttoo  pprroo  vvaaššee  dděěttii  
ppoo  tteelleeffoonnuu,,  ee--mmaaiilleemm  nneebboo  oonnlliinnee::

wwwwww..ccbb..cczz//jjiizznnii..mmeessttoo..

iinnffoo::  JJooddii  OOppppeennhhuuiizzeenn,,  tteell..::  773377 338822  880033,,
rreeaalliittyycczzeecchh@@vvoollnnyy..cczz

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

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

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

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

tteell..::  660055  880099  995500

ppoonndděěllíí ❑❑ 1188..3300––1199..3300

AEROBIC PRO ŽENY
IInnffoo::  JJaannaa  HHllaavvááččkkoovváá,,  tteell..::  772233 339933 335511,,  

jjhhllaavvaacckkoovvaa@@sseezznnaamm..cczz

ssttřřeeddaa ❑❑ 99..3300––1111..3300
KKLLUUBB  MMAAMMIINNEEKK
SSeettkkáánníí  mmaammiinneekk  ++  ttvvoořřiivváá  ččiinnnnoosstt  dděěttíí..
Zveme všechny maminky s dětmi, ale i tě-
hotné, které se na mateřství teprve připra-
vují. Sdílíme radosti a starosti, které přiná-
ší výchova a péče o děti. VV  ttoommttoo  šškkoollnníímm
rrooccee  ssee  nnaappoosslleeddyy  sseejjddeemmee  1144..  ččeerrvvnnaa..
Těšíme se na vás zase v září.

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

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1188..0000––2200..0000
MMLLÁÁDDEEŽŽ
Srdečně zveme na naši mládež, která pro-
bíhá každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin
v prostorách křesťanského sboru CB Jižní
Město. Jsme skupinou mladých lidí, kteří
hledají a objevují tajemství vztahu s Bohem,
diskutují nad aktuálními problémy a mají zá-
jem o ostatní. Rádi zpíváme, společně se
smějeme a když je s kým, rádi podnikáme
dobrodružné akce do přírody. Jsi zvědavý,
co jsme zač? Přijď se podívat, jsi vítán…

ppáátteekk ❑❑ 1177..0000––1188..3300
KKLLUUBB  VVEELLRRYYBBAA  ––  HHÁÁJJEE
Pro děti od 8 do 13 let.
U nás tě čeká mnoho zábavných a neobyčej-
ných her, poutavé přiblížení nejznámějších
biblických příběhů, můžeš poznat nové kama-
rády, zajet s námi na výlet či klubový pobyt.

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

SSBBOORR  CCÍÍRRKKVVEE  BBRRAATTRRSSKKÉÉ ––  JJiižžnníí  MMěěssttoo
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz
adresa: Dubnova 806, Praha 4-Háje
telefon: 605 809 950
e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto

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

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

wwwwww..ccbb..cczz
Pokud chcete dostávat tento program 

e-mailem, napište na adresu: 
jizni.mesto@cb.cz s předmětem zprávy

»zasílat program Sboru JM«.

MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  vv PPrraazzee
PPoobbooččkkaa  JJíírroovvccoovvoo  nnáámm..

bbuuddoovvaa  ZZŠŠ  CCaammppaannuuss  ––  ssaammoossttaattnnýý
bbeezzbbaarriiéérroovvýý  bbooččnníí  vvcchhoodd

tteell..  227711  991133  559933
ee--mmaaiill::  jjiirroovvccoovvoo@@mmllpp..cczz

ZZvveemmee  vvááss  nnaa  nnáávvššttěěvvuu  
ddoo  nnaaššíí  kknniihhoovvnnyy  aa nnaabbíízzíímmee  vváámm  
bbeesseeddyy  nnaa  rrůůzznnáá  ttéémmaattaa::
▼ Úvodní seznamovací beseda 

o automatizované knihovně
▼ Bajky
▼ Fantasy
▼ Kritický realismus ve světové literatuře
▼ Mýty a legendy
▼ Ondřej Sekora
▼ Poezie pro děti
▼ Pohádky
▼ Poslouchání o jaru
▼ Pověsti v dětské literatuře
▼ Vývoj písma
▼ Renesance a renesanční literatura
▼ Menšiny – poznávání kultur
▼ Sci-fi literatura
▼ Středověk a středověká literatura
▼ Světový romantismus
▼ Velikonoční zvyky
▼ Václav Čtvrtek
▼ Vánoční besídka
▼ Krkonoše v pohádkách a pověstech
▼ Zvířata v literatuře

• besedy trvají 45–60 minut, jsou přizpů-
sobeny věku dětí a doplněny testy
a soutěžemi

• besedy se konají po předchozí osobní
a telefonické domluvě v termínech, které
vám vyhovují

• malé děti si mohou přijít půjčit knihy
spolu s paní učitelkou z družiny

• svoji vyučovací hodinu s využitím kni-
hovního fondu můžete uskutečnit přímo
v knihovně

• klub vozíčkářů z nedaleké Petýrkovy
ulice může využít nejen blízkost knihov-
ny, ale i bezbarirérový vstup (knihovna
má moderní výtah pro vozíčkáře a její
prostory jsou pro ně uzpůsobeny)

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  ssppoolluupprrááccii  ss vváámmii

IIvvaa  VVoohhrrnnoovváá
aa JJiittkkaa  VVaarryyššoovváá



KKUULLTTUURRNNÍÍ PPŘŘEEHHLLEEDD ČČEERRVVEENN 220000661166

AKCE PRO VEŘEJNOST 
NA TOULCOVĚ DVOŘE 
– ČERVEN 2006:

ppoonndděěllíí ❑❑ 55.. ❑❑ 1155..0000,,  1166..0000,,  1177..0000
ŽŽiivvoott  vv mmookkřřaadduu.. Přijďte s námi nahléd-
nout pod vodní hladinu našeho mokřadu
a rybníčků. Společně poodhalíme tajemný
život organismů, které zde žijí. ÚÚččaassttnniicckkýý
ppooppllaatteekk::  dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.

úútteerrýý ❑❑ 66.. ❑❑ 1100..0000––1122..0000
EEkkoollooggiicckkáá  ddoommááccnnoosstt??  PPrroočč  nnee??
Tentokrát se zaměříme na zahradu a bal-
kón – jak neškodně na domácí škůdce,
permakultura.... Nutná rezervace na tel.:
271 750 548. VVssttuuppnnéé:: Dospělý (+ 0–1 dí-
tě) 50 Kč; dospělý + 2 děti 70 Kč.

ssoobboottaa ❑❑ 1100..
KKrraajjeemm  AAnnttoonníínnaa  DDvvoořřáákkaa  aa JJoosseeffaa  SSuukkaa
((vvyycchháázzkkaa)).. Autobus nás tentokrát zaveze
do kraje obřích balvanů, horníků a kame-
níků. Do krajiny inspirující a drsné krásy,
na Příbramsko a Sedlčansko. Pokud bude
převis poptávky, zopakujeme akci také
v neděli 11. 6. Nutná rezervace na tel.: 271
750 548. ÚÚččaassttnniicckkýý  ppooppllaatteekk::  cca 400 Kč
(zahrnuje autobus a lektorné, nezahrnuje
vstupy do objektů). Koná se za každého
počasí! 

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1155..0000,,  1166..3300
SSkkrryyttýý  žžiivvoott  vv ppůůdděě.. Víte, kolik žije v půdě
různých živočichů a jaký mají význam pro
přírodu? Chcete-li tato tajemství poodhalit,
zúčastněte se s námi krátké výpravy v na-
šem areálu. VVssttuuppnnéé:: dospělí 30 Kč, děti,
studenti a důchodci 15 Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144.. ❑❑ 99..3300––1122..3300
VVíímmee,,  ccoo  jjíímmee?? Tentokrát si budeme poví-
dat o salátech a žitu. Navíc přednáška
Ing. Syrového na téma „Jak lze stravou
usměrňovat nevyrovnané projevy tempe-
ramentu“. Nutná rezervace na tel.: 271
750 548. VVssttuuppnnéé:: Dospělý (+ 0–1 dítě)
120 Kč; dospělý + 2 děti 160 Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2211.. ❑❑ 1100..0000––1122..0000
ZZddrraavvíí  nnaa  ddoossaahh. Tentokrát se zaměříme
na aroma terapii. Součástí programu je

procházka naším areálem, ukázka jednot-
livých terapií, tématický text a bylinkový
čaj. Nutná rezervace na tel.: 271 750 548.
VVssttuuppnnéé:: Dospělý (+ 0–1 dítě) 120 Kč; do-
spělý + 2 děti 160 Kč.

ppáátteekk ❑❑ 2233.. ❑❑ 1144..0000––2200..0000
SSvvaattoojjaannsskkéé  ooddppoolleeddnnee.. Prastaré obyčeje
slavnosti letního slunovratu si lidé propojili
s oslavou křesťanského svátku sv. Jana
Křtitele. Během tohoto hravého odpoledne
poznáte některé magické obřady Keltů,
dozvíte se o svatojanském koření, byli-
nách a čarovném kvítí. Připraveno bude
povídání o včelách a včelích produktech,
různé dílničky a hry. ÚÚččaassttnniicckkýý  ppooppllaatteekk::
dospělí 50 Kč, děti od 4 let, studenti, dů-
chodci 30 Kč, 1 dosp. a 2 děti 90 Kč, 2 do-
sp. a 2 děti 130 Kč.

Místo konání akcí 
a bližší informace o programech:

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy
Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, 
102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: 271 750 548, 
E-mail: info@toulcuvdvur, 
www.toulcuvdvur.cz
SSppoojjeenníí::  ze stanic metra Skalka a Opatov
autobusem č. 177 do zastávky
Chudenická

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

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

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

Kulturní přehled 
připravila 

Mirka Pašková

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


