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Třicáté narozeniny oslaví Jižní Město na přelomu
září a října, a to ve velkolepém stylu. Městská část

připravila výstavu Jižní Město 2006 – 30 let Prahy 11
s doprovodným programem, těšit se tak můžeme na
kapelu Jojo Band, na festivalové filmy nebo na kon-
cert Jaroslava Svěceného. Ve znamení tohoto jubilea se
budou konat také každoroční Dny Prahy 11. Budou
zahájeny za přítomnosti představitelů radnice v nedě-
li 24. 9. 2006 na Chodovské pouti. Zde uvidíme ukáz-
ky uměleckých řemesel, cvičené dravé ptáky,
historický šerm, nebudou chybět hudební vystoupení
a řada stánků. O den později bude na travnaté ploše
nedaleko stanice metra Háje slavnostně otevřena již
zmiňovaná výstava. 

A jaká je programová náplň Dnů Prahy 11? V pon-
dělí 25. září to bude od půl sedmé večer houslový kon-
cert Václava Hudečka a mladých talentů ze Základní
umělecké školy Jižní Město. V úterý se od devíti hodin
v Základní škole Mendelova koná Mendelánkování,
soutěžní dopoledne pro děti z mateřských škol. Ve
středu 27. září budou od devíti hodin v knihovně
Opatov soupeřit týmy žáků 8. tříd základních škol
Prahy 11 v soutěži Víš, kde žiješ – o historii, životě,
památkách a kultuře Jižního Města. Ten den můžete
již také navštívit Státní oblastní archiv a jeho novou
výstavu dokumentů Český průmysl a obchod ve Fran-
cii XIX. – XX. století. Na čtvrtek 28. září jsou připra-
veny dny otevřených dveří: od devíti hodin ve Státním
oblastním archivu a od deseti ve zbrojnici Sboru dob-
rovolných hasičů Prahy 11 v Bohúňově ulici. V
poslední zářijový den se bude v Centrálním parku u
stanice metra Opatov od čtrnácti hodin konat už tra-
diční open air festival Dobytí Jižního pólu. V patnáct
hodin začne v Kulturním centru Zahrada pohádka
Divadla Kašpaři Anka a loupežníci. Dopoledne v pon-
dělí 2. října můžete v knihovně na Jírovcově náměstí
navštívit interaktivní dílnu Rytmy Afriky, pořádanou

v rámci čtvrtého ročníku akce Svět se schází v Praze
11, a mimo jiné se seznámit s africkými tradicemi,
rituály a kulturou. Od čtrnácti hodin začne den otev-
řených dveří v nízkoprahovém klubu Ymkárium.
V úterý můžete navštívit Galerii Cesty ke světlu, sou-
částí prohlídky bude také pořad tvořený vesmírnými
obrazy a objekty Zdenka Hajného. Od úterý 3. října
do pátku 6. října děti uvidí v Kulturním centru Zahra-
da výchovné představení černého divadla z Centra
prevence ČR Kolo tety Berty. Úterní podvečer v Kul-
turním domě Opatov bude od 19 hodin patřit diva-
delnímu představení učitelů a žáků Základní školy
Květnového vítězství Hrátky s čertem. Ve středu 4.
října v odpoledních hodinách odstartuje od Základní
školy Mikulova tradiční Podzimní cyklokros 2006.
Od půl sedmé večer začne v Kulturním centru Zahra-
da autorské čtení Ivana Krause, a  zahájí tak zdejší
Podzim s literaturou. Ve čtvrtek 5. října budou v
Zahradě slavnostně vyhlášeni vítězové a výsledky IV.
ročníku literární soutěže O Zlatý klíč, začátek v půl
páté odpoledne. Tamtéž bude od sedmi hodin večer
koncertovat známá folková kapela Nezmaři, a to
v čistě akustickém tónu. Pro děti  a jejich čtyřnohé
miláčky připravila Základní kynologická organizace
Jižní Město na sobotu 7. října od devíti hodin den na
cvičáku. Na neděli 8. října je naplánována dopolední
poutní mše k svátku sv. Františka z Assisi, a to ve stej-
nojmenném kostele od půl desáté. Dny Prahy 11
zakončí tentýž den v Centrálním parku mezi ulicemi
Michnovou a Konstantinovou sportovní odpoledne
pro děti. 

V rámci Dnů Prahy 11 je letos připraven obzvláš-
tě bohatý a pestrý program. Podrobnosti o termínech
a časový harmonogram jednotlivých akcí naleznete na
straně 11. Soutěž k výstavě Jižního Města na straně 20.
Těšíme se na shledanou. ◗

Jana Jelínková

Jižní Město oslaví kulatiny
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DNY PRAHY 11

Podrobný program 
Dnů Prahy 11 s termíny
a popisy pořádaných akcí.
Zahájení 24. září 2006 
na Chodovské pouti.

KULTURA

Tóny Chodovské tvrze
dozněly. I letos byly 
velmi úspěšné
a posluchači měli opravdu
z čeho vybírat.

ROZHOVOR

S Jiřím Suchým 
se můžete setkat 
19. září v KC Zahrada. 
My jsme ho už teď pozvali
NA SLOVÍČKO.

ŠKOLSTVÍ

Nejlepší žáci a studenti
Jižního Města byli
vyhlášeni v Základní
umělecké škole Jižní
Město v Křtinské ulici.
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■ „Jedno z míst, kde je podle mého názo-
ru nepořádek,“ napsal obyvatel z Prahy
11, „je  na konečné autobusů u přehra-
dy. Dále bych chtěl upozornit na místo
při východu ze stanice metra Háje
u Palmy a u Alberta, kde se často schá-
zejí opilci.“

Úklid této otočky řešíme s Dopravním podni-
kem hl. m. Prahy již několik let. Zástupce DP
sdělil, že asfaltovou plochu uklízí měsíčně,
a v případě potřeby i mimořádně. K udržování
pořádku pravidelně vyzýváme také majitele
okolních pozemků. Podchod ve Výstavní ulici
má na starosti Technická správa komunikací
(TSK) a uklízí se dvakrát měsíčně. Nicméně
opakovaně žádáme o zvýšení četnosti úklidu,
a to nejen podchodů, ale i dalších prostranství.
Pochozí plochu Háje uklízíme každý den. Pití
alkoholu zde je těžké omezit, protože žádná
vyhláška, zakazující konzumaci alkoholu na
veřejnosti, neexistuje. Postih osob, které odha-
zováním odpadků porušují veřejný pořádek,  je
záležitostí Městské policie hl. m. Prahy. 

■ Stejný tazatel upozorňuje i na nedodržo-
vání rychlosti v Horčičkově ulici. 

Jsme si toho vědomi, a tak opakovaně upozor-
ňujeme Policii České republiky, aby tuto oblast
pravidelně kontrolovala. Proto zde byl instalován
radar. Nyní se tady, i díky novele zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích, situace zlep-
šila. Další zlepšení přinese výstavba světelné
křižovatky Opatovská–Kulhavého, která je
povinnou součástí výstavby nové prodejny Lidl.

■ Městská část Praha 11 prý zdržuje
výstavbu obytného souboru Milíčov
a není prý jasné, čí zájmy hájí…

První zdržení způsobil investor při podání návr-
hu na umístění obytných domů. Návrh nebyl
úplný a lišil se od ověřené dokumentace. V prů-
běhu územního řízení dále vzneslo námitky
Občanské sdružení Hezké Jižní Město, i další
účastníci řízení  se důrazně domáhali hájení
svých zájmů, především aby nebyla narušena
pohoda bydlení a bylo ochráněno životní pro-
středí. Tehdy se také zjistilo, že odvodněním
dané lokality může být ohrožena ekologická rov-
nováha a samočisticí schopnost Milíčovských
rybníků. Stavební úřad to konzultoval s přísluš-
ným odborem magistrátu, a ten si vymínil nové
posouzení projektu. Z předložených podkladů
rovněž vyplynulo, že dokumentace odsouhlase-
ná Hygienickou stanicí hl. m. Prahy se liší od té,
která je odsouhlasena  naším odborem dopravy.
Budoucí zástavba je mimo docházkovou vzdále-
nost a po zkušenostech s obdobnými sídlišti
odbor dopravy doporučil trvat na zavedení
MHD do nově budované zástavby.  Z uvede-
ného vysvětlení tedy vyplývá, že důsledně hájí-
me zájmy našich obyvatel. 

■ Požadovaná světelná křižovatka ulic Opa-
tovské a Novomeského prý zbrzdí dopra-
vu a při stavbě kruhového objezdu měl
úřad počítat se záměrem výstavby u Milí-
čova…

V minulosti měly v lokalitě Milíčov stát rodin-
né domy. Během let došlo k zahuštění zástav-
by daného území a ke zvýšeným nárokům na
dopravu, s nimž původní záměr nepočítal.
Odbor dopravy musel na tuto situaci reagovat,
proto požadoval, aby byla prověřena  propust-
nost stávající křižovatky a posouzeno, zda
vyhovuje. Křižovatka byla shledána nevhod-
nou, a proto jsme žádali změnit ji na světelnou.
Opatovská ulice je ve správě a majetku hl. m.
Prahy,  městská část pro její případné úpravy
pouze vznáší požadavky a náměty. Počátkem
90. let jsme s ohledem na zvyšující se dopravu
a množství úrazů požádali o zřízení světelných
křižovatek. Přes doporučení Ústavu dopravní-
ho inženýrství (ÚDI) vybudovat je po celé
délce ulice se tak nestalo. Z prostředků měst-
ské části a soukromých investorů byly postave-
ny alespoň dvě světelné křižovatky. Pro ostatní
křižovatky bylo doporučeno vybudovat  kru-
hové objezdy. V té době se výstavba obytného
souboru Milíčov nepředpokládala a tento způ-
sob byl tehdy zcela adekvátní. Po zřízení kru-
hových objezdů se bezpečnost Opatovské
ulice výrazně zlepšila. 

■ Mít dostupnou městskou hromadnou
dopravu je přáním mnoha obyvatel Jižní-
ho Města. Bude se její síť i nadále rozši-
řovat?

Jak jsem u investora Skanska CZ, a. s. zjistila,
bude během srpna dokončena nová komunika-
ce spojující ulice Klíčovu a Čenětickou. Požáda-
la jsem proto Ropid o zavedení autobusové
linky MHD do oblasti Kulatého Chodovce.
Předpokládá se, že autobus bude zajíždět přes
ulici Klíčovu a tzv. Jihovýchodní spojku ke kru-
hovému objezdu na křižovatce ulic Blažimské
s Čenětickou. Jihovýchodní spojka má před
kruhovým objezdem připraven záliv pro zastáv-
ku MHD. Přiblížit MHD je potřebné pro oby-
vatele nového sídliště Kulatý Chodovec. Sídliště
je zatím dosažitelné jen z konečné zastávky auto-
busu č. 115 před TOP Hotelem Praha. Vzhle-
dem k soukromým pozemkům v Blažimské ulici
nebylo dosud možné ke Kulatému Chodovci
zajíždět. Věřím, že linka MHD  zde bude pro-
dloužena co nejdříve. Zatím u soukromých
majitelů stále urgujeme sekání trávy při spojo-
vacím panelovém chodníku. ◗

Se starostkou paní Martou Šorfovou
hovořil Filip Procházka

(Dotazy byly redakčně kráceny.)

Zeptali jste se starostky
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Zahrada v novém. Končí léto, prázdniny, čas dovolených. Volna
jsme si všichni jistě užili, ale nejvíc určitě děti. Pro ně a samozřejmě i pro
dospělé, chystá Kulturní centrum Zahrada na začátek nového školního
roku příjemné překvapení. Venkovní areál centra prochází celkovou
rekonstrukcí. Vzniká tu moderní ucelená oáza, kterou si nepochybně
oblíbí nejen dospělí, ale hlavně nejmenší návštěvníci. Její součástí totiž
bude pěkné dětské zákoutí s doplňky pro nejmenší a čisté pískoviště.
Počítá se s výsadbou nových keřů a okrasných dřevin, připravuje se insta-
lace zavlažovacího systému pro travnaté plochy. Přibude i několik
nových laviček. Dospělí návštěvníci tak budou moci strávit příjemné
chvíle venku, ať už se svými dětmi při hraní, nebo třeba se svými přáte-
li u dobré kávy pod
s l u n e č n í k e m .
Návštěva Kulturní-
ho centra Zahrada
se pro návštěvníky
stane zážitkem již
při samotném vstu-
pu. Inu, ne nadarmo
se Kulturnímu cent-
ru Zahrada říká
„oáza mezi panelá-
ky“…                        ◗

Spojení s nebem.
Náročná rekonstrukce
komplexu jedenácti domů
v Křejpského ulici, je pro
všechny zúčastněné občas
vysilující, zvláště při letoš-
ních vedrech. Z vnějšku
dospěla počátkem srpna
k dokončení zateplení
a jednotné úpravy fasád
v obou čelech a na celé
jižní straně. Nyní probíhá obdobná proměna severních fasád, kde se
také zcela dokončují rozměrná „žudra“ vstupů do budov. Objekty ze
70. let jsou nyní konečně výrazněji orientovány k obvodní komunika-
ci. Na jižních průčelích naopak zanikla stará schodiště do parku a vzni-
ká nová úprava „dvorových“ vstupů do domů a k obchůdkům. Snímek
zachycuje odkrývání jedné dokončené fasády. Blankytný odstín horní-
ho pásu omítek je propojuje s oblohou. Zjemňuje tak a opticky zmen-
šuje rozměrný komplex domů, které tvoří jednu z dominant této části
Prahy 11. ◗

Kdo způsobil takové léto?
Až příliš zdárně otevřela letošní
léto paní Drahomíra Kloudová
z Domova důchodců v Hájích –
Milíčově. Za asistence Michala
Streubela a dr. Pavla Duška tato
nejstarší účastnice akce Regionál-
ního klubu SPHV otočila ve vodě
Milíčovského rybníka 12. června
2006 velkým klíčem, symbolem
Prahy 11. M. Streubel, A. M. Svo-
boda, P. Dušek a další seznámili
účastníky se zajímavostmi z růz-
ných oborů. Přínosem bylo kytaro-
vé duo, M. Homola a J. Nevěděl,
zprostředkované Gymnasiem Jižní Město. Na konci června členové
regionálního klubu při procházce starou Prahou položili květy u sou-
soší Konstantina a Metoděje na Karlově mostě a u pomníku Jana Husa
na Staroměstském náměstí.  ◗ZŠ Chodov má tělocvičnu. Žáci základní školy Chodov se

s novým školním rokem mohou těšit do nové tělocvičny. Ta byla slav-
nostně otevřena dne 14. července za účasti představitelů městské části
Praha 11, starostky Marty Šorfové, zástupců školy pana ředitele Jana
Hovorky i stavební firmy. Při otevření vystoupili sportovci z TJ JM
Chodov s ukázkou gymnastiky a florbalu. Moderní tělocvičnu budou
využívat nejen žáci této školy, ale i sportovní organizace. ◗

Beseda s Janem Vodňanským v ZŠ Campanus. Žáci ze
ZŠ Campanus se na sklonku školního roku setkali s všestranným uměl-
cem Janem Vodňanským, 22. června 2006 navštívil jejich školu.
Známý spisovatel, básník, skladatel, hudebník i filozof pomocí svých
básniček, písniček a výtvarných hříček otevřel dětem dveře do světa
poezie. Bylo to veselé i poutavé setkání a můžeme se jen těšit na další
podobně zajímavé besedy. ◗

Zahradní slavnost. Žáci naší Střední odborné školy Stříbrského
na Jižním Městě uspořádali dne 21. června letošního roku  krásnou
zahradní slavnost. Již tradičně na ni pozvali také své kamarády z Dět-
ského diagnostického
ústavu v Praze 4-Krči.
I když nám počasí právě
nepřálo, konala se
i netradiční a zábavná
módní přehlídka. Všich-
ni návštěvníci se velmi
bavili.  Vedení naší školy
i její žáci  by rádi  podě-
kovali firmě Xaverov,
sídlící v ulici V Lužích
735, za finanční podpo-
ru této zahradní slavnos-
ti. ◗
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Sirény houkaly.
Pro „civily“ zcela
neprůchodná byla
20. června střední
část Starochodovské
ulice. Policie a hasiči-
záchranáři se tam
naopak vyskytovali
hojně. V zatravně-
ném prostoru se totiž
v zemi našla nevy-
buchlá munice z dru-
hé světové války.
Naštěstí nebyl nikdo z obyvatel ohrožen a do věci se včas vložili odbor-
níci. Dva specialisté Policie České republiky z výkopu opatrně vybrali
a odnesli dva granáty. Jako by v parném dnu nesli kolegům velké láhve
s osvěžujícím nápojem. Hovoří se ale o nábojích do polní houfnice ráže
sedmdesát osm milimetrů. Zřejmě pozůstatek bojů ze 7. května 1945.
Celá kolona včetně zabezpečovacích vozů se brzy dala do pohybu. Za
kvílení výstražných signálů projela Jižním Městem směrem na Hodko-
vičky, aby pyrotechnici granáty zlikvidovali. ◗

Mozart a zednáři. Jméno
geniálního skladatele W. A. Mozar-
ta zní tohoto roku po celém světě
obzvlášť často. Pokud by se za skla-
datelova života uplatňovaly starozá-
konní představy o dlouhověkosti,
letos bychom s ním totiž slavili jeho
250. narozeniny. Mozartova hudba
však žije stále a obšťastňuje lidstvo
nejenom u příležitosti skladatelo-
vých výročí. Průkazné svědectví by mohla vydat i rezonance zdiva Cho-
dovské tvrze, kde se 24. července její nádvoří stalo místem ojedinělé
mozartovské slavnosti. Konalo se zde „biřmování“ knihy Josefa Hau-
belta Wolfgang Amadeus Mozart v jasu svobodného zednářství, kterou
vydalo Nakladatelství Slávy dcera. Vedle autorovy osobnosti domino-
val „biřmování“ PhDr. Zdeněk Mahler s tradičně strhujícím projevem,
zamýšlel se nad osobností a dílem skladatele, připomněl i některé
aspekty zednářství a ocenil badatelský přínos autora uvedené knihy.
Zednářství, v běžné publicistice pojímané často spíše mysteriózně, tak
dostávalo racionální charakter a odpovídající dobovou úlohu. Bližší
zprávu o tom podává kniha, vybavená přehledným rejstříkem a nabí-
zející také mnoho reprodukcí portrétů a zednářských symbolů. ◗

Jubilejní setkání. Pod názvem Coolatá párty se 27. června 2006
konalo  v Top Hotelu Praha už desáté společenské setkání představite-
lů naší městské části se zástupci významných firem působících v Praze
11. Tato tradiční každoroční setkání se pořádají pod záštitou starostky
paní Marty Šorfové a pomáhají navazovat a pěstovat spolupráci radni-
ce s čelnými představiteli podnikatelské sféry Jižního Města. ◗

Korunka pro neslyšící Miss.
Již pošesté se v Top Hotelu
Praha dne 15. července 2006
konalo mezinárodní klání Miss
Deaf World 2006. Korunku
královny krásy v soutěži nesly-
šících krasavic získala Ivana
Novelicová, sedmnáctiletá
dívka ze Srbska. První vicemiss
byla zvolena stejně stará Ukra-
jinka Maryna Chuhriyová,
druhou vicemiss se stala dvace-
tiletá Slovenka Viera Zliechov-
cová. Za naši městskou část byl
této přehlídce krásy přítomen
zástupce starostky Ing. Petr Popov a ke korunce Miss Sympatie 2006
pogratuloval dvacetileté Angelique Verstraeteové z Belgie. ◗

Manželé Naděžda a Jaromír
Adltovi oslavili 30. června

2006 svou zlatou svatbu na Cho-
dovské tvrzi.

Ve Vodní tvrzi, jsme 16. červ-
na 2006 oslavili zlatou svat-

bu. Ani jsme netušili, jak krásně
a citlivé pro nás tento obřad
ÚMČ Praha 11 zajistí. Zůstane to
pro nás oba nezapomenutelný
den. Děkujeme vám paní starost-
ko a vašim spolupracovníkům za
starost a péči. Manželé Hrabovi

Padesát let společného života
oslavili manželé Jana a Jiří

Röschovi 19. května 2006 na
Chodovské tvrzi. 

Smaragdovou svatbu oslavili
v rodinném kruhu dne 6. červ-

na 2006 manželé Zdenka a Karel
Zuskovi.

Náš milí a drahý manžel, tatínek a dědeček, pan Miroslav Kavka 80 let! 
Gratulujeme, děkujeme, máme Tě moc rády. 

Tvoje děvčata Boženka, Jana a Fredička s láskou.
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Rada MČ Praha 11 dne 18. 7. 2006 
na své 15. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ záměr pronájmu nebytových prostor

č. 1555 – 04 v ulici Markušova 1555
Občanskému združení Eset Help

■ záměr pronájmu nebytových prostor
v objektu TESCO II v ulici Stříbrského

SOUHLASÍ:
■ s podnětem k pořízení změny ÚPM hl. m.

Prahy na pozemcích při ulici Mírového
hnutí na plochu sloužící sportu - bazén

Rada MČ Praha 11 dne 27. 6. 2006 
na své 14. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ přijetí finančního daru od společnosti

Rodamco Česká republika ve výši
100 000 Kč na kulturní nebo sportovní
účely v roce 2006

■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků ve výši  145 000 Kč na opravu
místní komunikace v ulici Obrovského

■ investiční záměr na rekonstrukci stávající
škvárové atletické dráhy na sprintérskou
rovinku pro běhy 50, 60 a 100 m a sektor
pro skok daleký v areálu ZŠ Mendelova

■ zadaní veřejné zakázky malého rozsahu na
rekonstrukci stávajících ploch na atletic-
kou dráhu v ZŠ s RvJ K Milíčovu 674

■ zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
rekonstrukci sociálních zařízení v pavilo-
nech B1, C1 a C2 v ZŠ Campanus

■ výzvu na zjednodušené podlimitní řízení
na zajištění vybraných činností při vydává-
ní periodického tisku Klíč

■ poskytnutí daru občanskému združení
Kamínek na nákup zahradních laviček
a stolů ve výši 20 000 Kč

■ výběrové řízení na pronájem bytu č. 135
v ul. Bajkonurká 736 formou výběrového
řízení za smluvní nájemné

Rada MČ Praha 11 dne 20. 6. 2006 
na své 13. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ směrnici S 2006/5 Postup při zadávání

a hodnocení veřejných zakázek
■ časový harmonogram prací na sestavě roz-

počtu MČ Praha 11 na rok 2007 a střed-
nědobého rozpočtového výhledu do roku
2012

■ zásady pro sestavení rozpočtu, finančního
plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2007
a střednědobého rozpočtového výhledu do
roku 2012

■ poskytnutí daru Svazu tělesně postižených
– místní organizaci v Praze 11 ve výši
9 000 Kč

■ záměr pronájmu části pozemku při ZŠ
Donovalská 1684 v k. ú. Chodov kat.
č. 2335/23 a 2335/24 pro Tenis Centrum
Donovalská

■ pořadí zájemců o uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. 83 v ulici Bajkonurká 736
z výběrového řízení za regulované nájemné
zájemcům z řad mladých rodin a svobod-
ných občanů a odkoupení pohledávky

■ směrnice S 2006/06 Pronajímání bytů
v majetku hl. m. Prahy svěřených do sprá-
vy MČ Praha 11

Zatupitelstvo MČ Praha 11 
dne 15. 6. 2006 na své 29. schůzi mj.:

SCHVÁLILO:
■ závěrečný účet a plnění finančního plánu

hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok
2005

■ rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu
o investiční účelovou dotaci na akci Přiz-
působení dětských hřišť bezpečnostním
normám ve výši 5 000 000 Kč

■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků na rekonstrukci a dovybavení
školních hřišť ZŠ Mendelova
3 513 500 Kč a ZŠ K Milíčovu 2 486 500
Kč.

■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků na rekonstrukci kotelny v ZŠ
Mendelova ve výši 764 000 Kč 

■ témata grantových programů v oblasti
environmentální výchovy, vzdělávání
a osvěty pro rok 2006-07-08

■ poskytnutí finančních darů vybraným sub-
jektům v druhém kole Grantového progra-
mu MČ pro oblast sportu a tělovýchovy
v celkové výši 115 000 Kč

■ poskytnutí finančních darů vybraným sub-
jektům v druhém kole Grantového progra-
mu MČ pro oblast kultury v celkové výši
106 620 Kč

■ počet členů Zastupitelstva MČ Praha 11
(45 členů) a počet volebních obvodů pro
volební období 2006–2010

■ návrh textu na vyhlášení soutěže na výro-
bu televizního zpravodajsko-publicistické-
ho pořadu z Prahy 11 ◗

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

Výběr z jednání rady a zastupitelstva MČ Individuální setkání občanů 
se starostkou a jejími zástupci
se koná 6. 9. 2006 od 16.00 do 18.00 hod. 
v Ocelíkově ulici.

Veřejné setkání s občany
se koná 13. 9. 2006 od 18.00 hod. 
v ZŠ Pošepného 
a 27. 9. 2006 od 18.00 hod. 
(v rámci výstavy JM)

Zastupitelstvo MČ Praha 11
se koná 12. 9. v KD Opatov

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

ÚMČ Praha 11
Odbor majetkoprávní
oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, 
ZÁMĚR pronájmu nemovitosti čp. 1386,
ulice Brandlova, Praha 4, o celkové výměře
372,40 m2 volných nebytových prostor
(bývalá kotelna 3-BK-1)

Žádosti, připomínky a náměty lze v době zve-
řejnění záměru posílat na adresu Úřad MČ
Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
v zalepené obálce označené slovem
„NEOTVÍRAT“ a heslem „NP č. 1386-01, ul.
Brandlova“ nebo doručit prostřednictvím
podatelny. Podmínky pronájmu, kritéria pro
výběr zájemců a informace, co musí žádost
obsahovat, získáte na úřední desce MČ Praha
11 (před objektem úřadu v ulici Vidimově
1324 a Ocelíkově 672) nebo na internetových
stránkách www.praha11.cz.

O výsledku výběrového řízení se můžete
informovat na tel. 267 902 269 nebo osobně
(ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, 1. patro
budovy E, kancelář 69A), vyrozumění obdrží
pouze vybraný zájemce. ◗

Odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 11

VÝSTAVA NA RADNICI
Petr Brodecký: 

Krajina a lidé (fotografie) 
5. 9.–27. 9. 2006

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: 
po a st: 8.00–17.30 hod. 
út a čt: 8.00–15.30 hod.

pá: 8.00–14.00 hod.
Tel.: 267 902 323 – OŠK
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Svůj komentář tentokrát  věnuji stavební činnosti, která v našich ško-
lách, školkách a samozřejmě i v kulturních domech vrcholila v prázd-

ninových měsících, aby 1. září bylo pokud možno vše připraveno na nový
školní rok i nadcházející kulturní sezonu. Tento rok se realizuje téměř
sedmdesát stavebních akcí za zhruba 140 milionů korun. Mimo běžnou
údržbu, jako je malování a výměna podlah apod., se rekonstruují střeš-
ní krytiny, vodovodní rozvody, rozvody elektřiny a plynu atd. Také oken-
ní a dveřní výplně jsou většinou na hranici své životnosti, proto se
postupně vyměňují, dokonce u některých budov je nutno rekonstruovat
celý obvodový plášť. Velké finanční prostředky je třeba postupně inve-
stovat také do oprav školních varen a jídelen. Jednak i ony dosáhly hra-
nice své životnosti, jednak nám to ukládají stále se zvyšující nároky
hygienických norem, které se vztahují na stravování. Také do sportovní-
ho zázemí škol se v letošním roce investují nemalé finanční prostředky.

Stejně jako v minulých letech, i letos usilovně hledáme způsoby, jak
uspořit energie. Především tak činíme snižováním energetické náročnos-
ti budov, tj. zateplováním obvodových stěn a střech a výměnou oken,
a také systematizací ve vytápění budov. Opatření, která již byla realizo-

vána,  jakákoliv investice do úsporných technologií se okamžitě a efek-
tivně vrací výrazným poklesem nákladů. V současné době jsou v plném
proudu rozsáhlé rekonstrukce  obvodových plášťů škol – ZŠ K Milíčovu
a ZŠ Donovalská. Po dokončení těchto prací budou školy splňovat veš-
keré nároky, které jsou na moderní školní budovy kladeny. ZŠ Donoval-
ská tento rok prochází poslední etapou. I uvnitř této školy ještě panuje
čilý ruch, dokončuje se zde rozsáhlá rekonstrukce varny.

Také naše nejstarší škola ZŠ Chodov, prošla rozsáhlou rekonstrukcí
a modernizací. Byla dokončena dostavba nového křídla, ve kterém se
nachází varna s jídelnou, tělocvična se šatnami a sociálním zázemím,
učebny a kabinety, v půdních prostorách této školy se budují nové učeb-
ny se sociálním zázemím a opravuje se fasáda staré části školní budovy.

Z ostatních stavebních akcí bych se alespoň heslovitě zmínil o opravě
sociálních zařízení v ZŠ Campanus, o rekonstrukci kotelny ZŠ Mendelo-
va, o zateplení části fasády ZŠ Květnového vítězství 1554, také v ZŠ Miku-
lova se zateplovala fasáda, rekonstruovala střecha, vyměňovala okna
a opravovala varna. V dalších letech se plánuje velká rekonstrukce obvo-
dového pláště ZŠ Mendelova, takže v tomto roce je nutno připravit pro-
jektovou dokumentaci. A ještě v tomto volebním období navrhnu
zastupitelstvu naší městské části, aby uvolnilo finanční prostředky také na
projektovou dokumentaci již velmi potřebné rekonstrukce KD Opatov.

Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby se nám dařilo naše školy neu-
stále vylepšovat a modernizovat, aby naše děti měly ty nejlepší podmín-
ky pro vzdělávání. Děkuji všem pracovníkům  odboru školství a kultury
za vynikající práci, jejich zásluhou se každoročně daří všechny stavební
akce včas dotáhnout do úspěšného konce. ◗

Ing. Ivan Škoda (ČSSD) 

Jsme na prahu podzimu a každodenní život se po prázdninách a dovo-
lených vrací do ustáleného rytmu. Děti usednou do školních lavic,

dospělí zase nastoupí do práce a občas si připomenou zážitky z letošního
léta. Nejen klimaticky bylo horké a chladné, výkyvy počasí jako by se pro-
mítaly i do politického života. Na ten ovšem nebude moc radostné vzpo-
mínat. Nechuť vzít na vědomí výsledky parlamentních voleb a nekonečné
tahanice o sestavení nové vlády byly stejně únavné a vyčerpávající. Lépe
se vzpomíná na chvíle strávené s rodinou na dovolené. Na Jižním Městě
se léto dalo trávit příjemně. Uprostřed července, v sobotu 15. 6., se v Top
Hotelu Praha konala soutěž Miss Deaf World 2006, volba nejkrásnější
neslyšící dívky světa. Korunku si odnesla krásná sedmnáctiletá Srbka
Ivana Novelicová. Soutěžících však mohlo být daleko více, některé dívky
nedostaly vstupní víza. Chodovská tvrz na přelomu července a srpna již
potřetí hostila jedinečný hudební festival Tóny Chodovské tvrze, jedenáct
koncertů pro Prahu 11 pod smyčcem houslisty Jaroslava Svěceného. Při-

pomeňme alespoň jeho vystoupení s Jablkoněm nebo Koncert pro deset
strun s kytaristou Štěpánem Rakem. Novinkou bylo organizační a finanč-
ní zabezpečení hudebního svátku. Poprvé bylo pořadatelem Občanské
sdružení Klub přátel Chodovské tvrze, finančně byl podporován hl. m.
Prahou a naší městskou částí. Úspěch akce přispěl i k rozšíření členských
řad Občanského sdružení Klub přátel Chodovské tvrze.

Poprvé vystavuje v galerii Chodovské tvrze Kristián Kodet, jeho obra-
zy a grafiku si můžete prohlédnout do 17. září 2006. Další zajímavou výsta-
vu najdete v KC Zahrada. Trvá od 2. do 30. září 2006, jmenuje se Dřevěné
kostely Karpatských Rusínů a pořádá ji Společnost přátel Podkarpatské
Rusi. Je to mj. příležitost si připomenout, že tajuplná Podkarpatská Rus
byla až do roku 1945 nejvýchodnější částí někdejšího Československa. 

Začátek podzimu je i počátkem předvolební kampaně pro komunál-
ní volby, konané ve dnech 20. a 21. října 2006. V politických stranách
a hnutích ustalo soupeření o pořadí na kandidátce, kandidátní listiny
byly odevzdány. Nastává období tvrdého boje o hlasy voličů. Můžeme si
jen přát, aby předvolební klání bylo vedeno čistě, bez podrazů a vzájem-
ného osočování. Nechť zvítězí ti, jimž nejvíc záleží na prospěchu obce,
ti, kteří získají důvěru vás občanů-voličů. Přijměte proto pozvání na
poslední jednání zastupitelstva naší městské části dne 12. září 2006, pře-
svědčte se sami o práci a odpovědnosti odstupujících zastupitelů. Ostat-
ně jména řady z nich jsou i na kandidátkách do komunálních voleb,
a tudíž stojí za to, poznat je před volbami osobně. ◗

Ing. Petr Popov (ODS)

Rada městské části se na svém jednání 18. 7. 2006 zabývala zvýšením
nájemného v obecních domech.  Rozhodla, že nájemné  v obecních

domech od 1. 1. 2007  zvyšovat nebude! Důvodem je fakt, že její rozhod-
nutí zvýšit nájem by bylo platné v době, kdy  již nebude mít mandát. Volby
do Zastupitelstva městské části Prahy 11 se uskuteční koncem října. A tak
je rozumné ponechat rozhodování o výši nájmu na novou radu, vzešlou
z těchto voleb. Pro nájemníky, a zároveň voliče  bude zajisté zajímavé, jak

na otázku týkající se zvyšování nájemného budou reagovat jednotliví  kan-
didáti. Je také třeba připomenout, že se objevují  návrhy použít výnosy
z nájemného ke krytí jiných výdajů než jen těch, které jsou  spojeny s byd-
lením. Osobně toto považuji za nesprávné a neodůvodnitelné. Nájemné má
být použito pouze a výhradně na výdaje spojené s provozem domů a jejich
regenerací.  U regenerovaných domů je pak nutné počítat s vyššími výdaji
na ostrahu. Velice se osvědčila funkce domovníka-vrátného, a to 24 hodin
denně a 7 dní v týdnu, s tím, že o náklady na tuto službu se dělí rovným
dílem majitel (městská část) a nájemníci. Dále se v některých domech zavá-
dí řada nových technických prvků. Jedná se o kamerové a vstupní systémy
a požární signalizaci. Technika výrazně zlepší úroveň bydlení a jeho bezpeč-
nost, ale pokud nebude správně fungovat, může způsobit řadu nepříjem-
ných potíží. Aby se tak nestalo, je nutné vynakládat určité finanční
prostředky. Jako když si koupíte nové auto vyšší třídy: budete mít větší kom-
fort a bezpečnost, ale musíte počítat s vyššími náklady na servis. ◗

Ing. Jan Šimůnek (ED)
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Změny cestovních dokladů
Od 1. září 2006 se zvýší bezpečnostní standardy cestovních dokladů, což
se odrazí v řadě jejich změn. V první řadě jsou nové pasy vybaveny nosičem
dat pro uchování biometrických údajů o zobrazení občanova obličeje,  od
1. 5. 2008 i pro uchování biometrických údajů o otiscích prstů jeho rukou. 

Do cestovního pasu rodičů se nebudou zapisovat děti mladší 15 let.
Od září budou děti dostávat vlastní pasy. Dítěti mladšímu 5 let se vydá
cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat, staršímu 5 let
se vydá pas s nosičem dat. 
1. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat, obsahující biome-
trické údaje o zobrazení občanova obličeje, která se pořizují přímo na speci-
alizovaných přepážkách při podání žádosti, se vydává občanovi staršímu 5 let.
Lhůta pro vydání: 30 dnů
Doba platnosti: občanům starším 5 let a mladším 15 let 5 let

občanům starším 15 let 10 let
Správní poplatky: občan starší 5 let a mladší 15 let 100 Kč

občan starší 15 let 600 Kč
2.  Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat (zelený pas)
Lhůta pro vydání: do 15 dnů
Doba platnosti: občanům do 5 let věku 1 rok

občanům starším 5 let 6 měsíců
Správní poplatky: občan mladší 5 let 50 Kč

občan starší 5 let a mladší 15 let 1 000 Kč
občan starší 15 let 1 500 Kč

Poznámka: Staré cestovní pasy zůstávají v platnosti po dobu na nich uve-
denou. Občan mladší 15 let zapsaný v cestovním dokladu rodiče před 
1. 9. 2006 smí i po uvedeném datu překročit státní hranice bez vlastního
cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. ◗

Jozef Majchrák, OVV ÚMČ Praha 11

Rada městské části Praha 11 usnesením
č. 0468/13/R/2006 dne 20. 6. 2006

schválila směrnici S 2006/06, Pronajímá-
ní bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených
do správy MČ Praha 11, tedy nová pravi-
dla, podle nichž se budou pronajímat
obecní byty. Tento krok učinila vzhledem
k úbytku bytového fondu. V důsledku
privatizace a úplatných převodů zůstalo
městské části z původních 15 000 pou-
hých 3 639 bytů. Z tohoto počtu se pak
ročně uvolní zhruba 20–40 bytů k další-
mu pronájmu (vyjma byty bezbariérové
a v domě s pečovatelskou službou). Na

druhé straně stále evidujeme 431 žádostí
o byt. Z toho všeho jednoznačně vyplývá,
že udržovat seznam žadatelů o byt není
logické, a podle mého názoru ani etické. 

Nová pravidla jsou založena na princi-
pu dočasné pomoci jednotlivcům v tíži-
vých životních situacích. Většinou se tedy
bude jednat o pronájem na dobu určitou,
a také výše nájemného bude v jednotli-
vých případech rozdílná. Městská část pak
bude na takové nájemce působit, aby si
bytovou situaci časem vyřešili pokud
možno vlastními silami, a také důsledně
sledovat, zda jsou tyto byty řádné užívány.
Tak by se měly postupně uvolňovat pro
další zájemce, opět jako dočasná pomoc
v jejich tíživé životní situaci.

Současný seznam bude k 30. 9. 2006
zrušen a jednotlivé spisy budou uloženy
do archivu městské části, aniž o tom
budou jednotliví žadatelé písemně vyro-
zuměni. V praxi to znamená, že případné
žádosti bude nutné podat nově, a to podle
nových kategorií pronájmu. K tomu
budou sloužit i nové formuláře. 

Podrobnější informace získáte na
internetových stránkách městské části
(www.praha11.cz), v informační kance-
láři ÚMČ a nebo přímo na příslušných
odborech a odděleních Úřadu MČ
Praha 11. ◗

Jan Šimůnek, zástupce starostky
FOTO: JANA JELÍNKOVÁ

Seznam žadatelů o byt končí

CSS PRAHA – JIŽNÍ MĚSTO, PŘIJME:

Pečovatelky do dvousměnného a třísměného provozu do SOZ
v Janouchově ulici 670. 

Nástup ihned. Informace: 267 990 164 
paní Meixnerová, 267 990 151 pan Sembdner.

JARNÍ ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
Otvíráme nové kurzy aranžování 

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

Kurz má 6 lekcí, 2x v měsíci 1,5 hod. 
Začínáme 13. 10. 2006 od 18.30 hod.

Informace na www.kvetinybabeta.cz
Přihlášky do 6. 10. 2006 na tel. 244 911 30, 723 076 722.

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 11
a Zastupitelstva hl. m. Prahy 2006
Termín konání voleb
Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 13. 7.
2006, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne
21. července 2006 pod číslem 369/2006, vyhlásil volby
do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev jeho
městských částí a stanovil dny jejich konání na pátek
20. října a sobotu 21. října 2006.

Okrskové volební komise – výzva
Okrskové volební komise plní důležitou funkci při
organizaci voleb. Ve dnech voleb, tj. v pátek 20. října
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 21. října 2006
od 8.00 hod. do 14.00 hod., zajišťují hlasování, dozí-
rají na jeho průběh a dbají na pořádek ve volebních
místnostech. Po ukončení hlasování sčítají hlasy
a vyhotovují zápisy o výsledku.

Členem okrskové volební komise  může být občan
ČR nebo státní občan jiného státu, jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci na území ČR,  který alespoň v den slože-
ní slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala
překážka výkonu volebního práva a není kandidátem
pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 11 ani
Zastupitelstva hlavního města Prahy.  

Zájemci o práci v těchto komisích, pokud nejsou
delegováni volební stranou, se mohou přihlásit písemně
na adrese:  Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí,
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415. Osobně, telefonicky,
e-mailem: Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí, číslo
dveří 202, Vidimova 1324, Praha 4, tel: 267 902 309,
p. Futerová, e-mail: futerovad@p11.mepnet.cz. ◗

Jozef Majchrák, OVV ÚMČ Praha 11

Sboreček Srdíčko
Při Mateřské škole A. Drábíko-

vé působí pěvecký sbor Srdíč-
ko. Uvítáme ve svých řadách
nové kamarády ve věku 4 až 7 let,
kteří rádi zpívají a tančí. Schází-
me se v MŠ vždy v pondělí a ve
čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin.
Přihlásit se mohou i děti, které
tuto mateřinku nenavštěvují.
Přijďte těšíme se na vás. ◗

Děti a Míša Kovářová
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Městská část Praha-Újezd informuje
Tel.: 272 690 545, 272 690 692 • e-mail: info@praha-ujezd.cz • www.praha-ujezd.cz

Vážení spoluobčané,
během prázdninových měsíců  v naší městské
části začalo hned několik dlouho plánovaných
investičních akcí. 

Rekonstrukce komunikací
Jak jste si jistě všimli, započaly již práce na
výstavbě nových povrchů komunikací v Újez-
du. Jsme si  vědomi komplikací, které tato akce
přináší, jako je výluka autobusů MHD nebo
omezení dopraví průjezdnosti obcí. Zazname-
nali jsme také několik připomínek a stížností
týkající se rychlosti prací. Věřte, že také my na
úřadě se denně ptáme proč zde není více lidí,
strojů, a že se nám zdá pokračování prací velmi
pomalé. Vždy dostaneme stejnou odpověď.
Práce pokračují tak, jak mají.  Musíme si ale

uvědomit, že práce se netýkají pouze  povrchů
samých, ale že se jedná i o práce, které s jejich
realizací úzce souvisí. Jde zejména  o přeložky
inženýrských sítí (veřejné osvětlení, nízké
napětí, Telecom, vodovodní řad) a v neposled-
ní řadě o výstavbu dešťové kanalizace na ulici
Formanská. Celou stavbu financuje Magistrát
hl. m. Prahy, který prostřednictvím svého
odboru OMI – odbor městského investora
také provedl výběrové řízení a vybral dle
daných pravidel vítěznou firmu. 

Chtěl bych touto cestou všechny občany
požádat o trpělivost a věřte, že děláme v rámci
svých kompetencí maximum. 

Zpomalovací prahy
Další investiční akcí je stavba zpomalovacího
prahu na ulici Formanská. Na základě výbě-

rového řízení provedené Technickou správou
komunikací Praha (TSK) byla vybrána firma
Inpros Praha. Retardér u ulice Milíčovská by
měl být dokončen v srpnu 2006.  Bližší infor-
mace uvedeme v příštím čísle Zpravodaje
MČ.

Oprava chodníků

Poslední plánovanou stavební akcí je oprava
místních komunikací v sídelní části Kateřinky,
zejména chodníků na ulici Formanská a na
sídlišti Kateřinky. TSK odstraní závady na
chodnících, které má ve své správě, včetně
zpomalovacích prahů. 

Ostatní komunikace bude opravovat
firma, kterou na svém červnovém zasedání
vybralo zastupitelstvo městské části. ◗

Kontejnery na nadměrný
komunální odpad
Kontejnery na nadměrný komunální odpad

budou přistaveny v termínu od pátku 15. září
do pondělí 18. září 2005  na tato místa: 

■ Kateřinky – křižovatka ulic Vodnická–Na Křtině,
ulice U Močálu u trafostanice, ulice Proutěná
u stánku PNS, ulice Formanská u č. p. 223, kři-
žovatka ulic Remízková–Pastevců. 

■ Újezd–ulice Formanská u č. p. 63, ulice Forman-
ská u Návesního rybníku, ulice K Motelu u č. p. 7.
Upozorňujeme občany, že vzhledem k probíhající
rekonstrukci komunikací může dojít ke změně
umístění kontejneru. V takovém případě bude
změna místa přistavení vyvěšena na informační
vývěsce úřadu u Návesního rybníka a na Forman-
ské ul. u autobusové zastávky.

Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemo-
vý odpad z domácností, nikoli pro odpad vznikající
při podnikatelské činnosti. ◗

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 18. 7. 2006

SCHVALUJE:
■ plnění rozpočtu 1.–6. 2006.

SOUHLASÍ:
■ s návrhem dokumentace k územní-

mu řízení pro stavbu tří bytových
domů v lokalitě „U Šabatů“ za pře-
dem stanovených podmínek,

■ s výstavbou „Zemní valy – 2. část
etapy val A a val B“,

■ se zahájením výstavby zpomalovací-
ho prahu a chodníku,

■ se záměrem převodu části pozemků
od společnosti MCA na městskou
část za předem stanovených podmí-
nek.

NESOUHLASÍ:
■ s instalací dopravních zrcadel v ul.

Pastevců.

BERE NA VĚDOMÍ:
■ odvolání společnosti České nemovi-

tosti proti rozhodnutí o zamítnutí
výstavby „Obytného souboru Na
Křtině“ a ukládá starostovi vypraco-
vat nesouhlasné vyjádření k tomuto
odvolání.

Úplné znění textů je vyvěšeno na
Úřední desce, informačních vývěskách
a na webových stránkách úřadu.

Příští zasedání zastupitelstva se
bude konat v úterý 12. září 2006 od
19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu
městské části. ◗

Pavla Pitrmanová,
sekretariát starosty

Důležitá usnesení zastupitelstvaCyklistický závod
Kateřinky – Újezd
a návštěva
dendrologické zahrady
Úřad Městské části Praha-Újezd pořádá

pro obyvatele naší městské části již
druhý ročník cyklistického závodu spojený
s vědomostními otázkami.

Závod bude odstartován v sobotu 14.
října 2006 v 10.00 hod. od dětského hřiště
v sídelní části Kateřinky.

Cíl závodu bude u zrekonstruovaného
brodu Botiče v Újezdu. V prostoru cíle bude
zpřístupněn zadní vchod do prostoru Dend-
rologické zahrady Výzkumného ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.
Městská část v den zpřístupnění zadního
vchodu bude zajišťovat hlídání kol.

Dendrologická zahrada – okénko do
světa.

Obsah akce: Zábavně naučná procházka
dendrologickou zahradou pro rodiny
s dětmi. Účastníci u vstupu obdrží plánek
trasy s vyznačenými zastávkami. Na stano-
vištích budou pro děti i jejich dospělý
doprovod připraveny aktivity buď naučné,
nebo sportovní a zábavné. Za úspěšné splně-
ní všech úkolů na stanovištích dostanou děti
na závěr akce malou odměnu.

Po dobu akce bude fungovat průvodcov-
ská služba. Podrobnější informace včetně
termínu odevzdání přihlášek a jejich obsahu
budou uvedeny v dalším čísle Zpravodaje
Městské části Praha-Újezd. ◗

Václav Drahorád, zástupce starosty

Volby
V naší městské části budeme letos na podzim volit

své zástupce do Senátu Parlamentu České repub-
liky, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do
Zastupitelstva městské části Praha-Újezd.

Dne 13. 7. 2006 rozhodl prezident republiky
o vyhlášení  voleb a jejich konání stanovil na pátek 20.
října  a sobotu 21. října 2006. 

Podrobnější informace budou uvedeny v příštím
čísle Zpravodaje nebo v následujících číslech Klíče. ◗

Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.
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Balonstory, tradiční zábavná akce pořádaná městskou částí Praha 11,
se letos 10. června konala pod tímto názvem už popáté. Centrální

park tak od půl třetí do večerních hodin patřil malým i velkým návštěv-
níkům a přišlo jich opravdu hodně. Na celý den byl pro ně připraven
bohatý program, jehož vrcholem byl večerní koncert, a měl jím být i let
horkovzdušných balonů, ale ty vinou nevlídného počasí ani letos bohu-
žel nevzlétly.

Po slavnostním zahájení, kterého se ujala paní starostka Marta Šorfo-
vá, už se na scéně střídaly nejrůznější taneční a pěvecké sbory. Nejvíc
pozornosti však přitahovala technika státní i městské policie a hasičů.
Děti zde mohly získat speciální řidičský průkaz – pakliže prokázaly
základní znalosti dopravních předpisů a zvládly jízdu na dopravním hřiš-
ti. Lákadlem se stali i příslušníci jízdní policie se svými čtyřnohými
pomocníky. Program svými ukázkami zpestřovaly kluby vojenské histo-
rie s dobovými vozidly a výzbrojí. Hasiči divákům předvedli požární
zásah a pro děti připravili pěnovou koupel, kterou malí návštěvníci v hor-
kém počasí nadšeně uvítali.

Tou dobou už bylo v plném proudu rovněž Město na kolech – pozná-
vací a oddechová jízda po Praze 11. Zúčastnit se mohl každý, pokud mu
coby „přibližovadlo“ sloužilo kolo, koloběžka, kolečkové brusle, skatebo-
ard nebo třeba invalidní vozík. Ceny vítězům předala paní starostka
Marta Šorfová, a to na pódiu v Centrálním parku, kde byli také vyloso-
váni výherci čtenářské soutěže Klíče. 

Přes název Balonstory se stejně jako v minulých letech nepodařilo hor-
kovzdušné balony vypustit. Balonář Jiří Pásek krátce po zahájení viděl
šance tak padesát na padesát. Jenže o pár hodin později vál velmi silný vítr,
a navíc opačným směrem, takže i letos se musela Balonstory obejít bez nebe
plného balonů. Vrcholem dne tedy zůstal vydařený koncert populární sku-
piny Ready Kirken a revivalové kapely Bandaband. Poděkování patří měst-
ské části Praha 11, firmě axis m a samozřejmě sponzorům, kteří obě akce
podpořili finančně, tj. firmě T-Mobile a Rádiu Blaník. ◗

Mirka Pašková

V posledních letech lze zaznamenat oživení
letního kulturního života na mnoha mís-

tech republiky. Začaly se pořádat open air
hudební festivaly nejrůznějších žánrů. Mezi ty
zaměřené především na vážnou hudbu (i když
s občasným žánrovým vybočením) se úspěšně
zařadily jihoměstské Tóny Chodovské tvrze.
Letos se konal již třetí ročník. Duchovním
otcem a hlavním protagonistou festivalu je
houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Chodovská tvrz je rekonstruovanou histo-
rickou památkou, nejstarším  objektem na Již-
ním Městě. Jejího slavnostního
a reprezentačního charakteru se využívá k pořá-
dání významných kulturních a společenských
akcí. Jako kulturní centrum je tvrz zaměřena
především (i když ne výhradně) na koncertní

a výstavní (galerijní) činnost. Koncerty se běžně
konají v sále, lze k nim  však využít i uzavřené-
ho nádvoří, jehož zvýšená přední část slouží
jako pódium. 

U koncertů pod širým nebem pořadatelé
běžně předpokládají, že letní počasí bude příz-
nivé a diváky před případným deštěm nijak
neochraňují, nejvýše postaví střechu nad pódi-
em pro účinkující. U rockových festivalů jsou
diváci připraveni i na to, že během koncertu
zmoknou, a někdy déšť i vítají jako ochlazení
po parném dnu. Mohou se také zahřát poska-
kováním v rytmu hudby. U milovníků vážné
hudby je tomu jinak. Sedět na mokré židli
a v saku „pod sprchou“ k uměleckému zážitku
jistě nepřispěje. Proto je na tvrzi po dobu festi-
valu provizorně nainstalováno zastřešení. Uká-

zalo se jako naprosto nezbytné. Některé kon-
certy provázel déšť, avšak jejich konání jím
nebylo ohroženo.

Po osmi koncertech v prvním ročníku
a deseti v druhém se počet festivalových kon-
certů ustálil na jedenácti, což symbolizuje měst-
skou část Praha 11. Jaroslav Svěcený opět
vytvořil pestrý,  žánrově různorodý program.
Spolu s ním vystoupil orchestr Virtuosi Pragen-
ses, skupina Jablkoň, houslistky Dana Vlacho-
vá a Julie Svěcená, sopranistka Dagmar
Vaňkátová, klavíristé Martin Kasík, František
Martiník a Marie Synková, harfenistka Kateři-
na Englichová, cembalistka Jitka Navrátilová,
kytaristé Štěpán Rak a Miloslav Klaus, flétnist-
ka Žofie Vokálková, varhaník Michal Novenko,
„český Vangelis“ Richard Pachman a herec
a moderátor Alfréd Strejček. Umělci nezůstali
svým slavným jménům nic dlužni a dokazova-
li, že jejich postavení v umělecké špičce není
náhodné. Zájem diváků byl opět značný, např.
koncerty Jaroslava Svěceného s Jablkoní či se
Štěpánem Rakem byly vyprodány již velmi brzy
po zahájení předprodeje.

Festival se stejně jako v minulých dvou roč-
nících  zařadil mezi nejvýznamnější události čes-
kého kulturního léta. Konal se pod záštitou
starostky naší městské části paní Marty Šorfové
a radního hl. m. Prahy Mgr. Bohumila Černé-
ho. Městská část Praha 11 a Magistrát hl. m.
Prahy spolu s firmou BauPlus  byly také hlavní-
mi finančními podporovateli festivalu. Kromě
nich na festival přispěly rovněž firmy Siréna,
MTL, Tommi, euroAWK a Baest. Významné
bylo mediální partnerství Českého rozhlasu. ◗

Vladimír Levický, 
ředitel KD Chodovská tvrz 

Jihoměstská Balonstory 

Třetí ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze

Koncert Jaroslava Svěceného na Chodovské Tvzi. FOTO: JANA JELÍNKOVÁ

Taneční vystoupení na pódiu Balonstory 2006. FOTO: RONALD HILMAR
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Datum Čas a místo konání Název akce Obsah akce

24. 9. neděle 10.00–20.00 hod., Chodovská pouť Zahájení Dnů Prahy 11 za účasti představitelů 
okolí Chodovské tvrze, ÚMČ Praha 11. Stánky, umělecká řemesla, atrakce, 
Ledvinova 9, Praha 4 šerm, dravci, hudební vystoupení, akce pro veřejnost.

25. 9. pondělí 14.00–18.00 hod. velkoplošný Výstava Jižní Město 2006 Zahájení výstavy pro veřejnost – prezentace 
stan – travnatá plocha – 30 let Prahy 11 MČ Praha 11 a organizací se sídlem na území 
proti stanici metra Háje, Koncert Jojo Band 17.00–18.00 hod. MČ Praha 11. Kulturní program na pódiu.
Opatovská ul., Praha 4
18.30 hod. – ZUŠ Jižní Město, Václav Hudeček Koncert známého houslového virtuóza 
J. Růžičky 1179 – koncertní sál, Praha 4 a mladí talenti a studentů ZUŠ JM.

26. 9. úterý 9.00h ZŠ Mendelova 550, Praha 4 „Mendelánkování – soutěžní dopoledne Soutěže pro děti z MŠ.
pro děti z mateřských škol“

10.00–18.00 hod. velkoplošný stan Výstava Jižní Město 2006 Výstava určena pro školy i pro veřejnost  – prezentace 
– travnatá plocha proti stanici – 30 let Prahy 11 MČ Praha 11 a organizací se sídlem na území 
metra Háje, Opatovská ul., Praha 4 MČ Praha 11. Program na pódiu od 16 hodin.

27. 9. středa 9.00–13.00 hod. Knihovna Opatov, Víš, kde žiješ? Soutěž pro týmy žáků 8. tříd ZŠ na Praze 11 o historii, 
Opatovská 1754, Praha 4 kultuře, památkách a životě na Jižním Městě.
10.00–17.30 hod. Státní oblastní archiv, Český průmysl a obchod ve Francii, Zahájení výstavy dokumentů z českých archivů 
Archivní areál, Archivní 4, Praha 4 XIX.–XX. století pořádaná SOA v Praze. Výstava potrvá do 12.11.2006, 

otevřeno denně kromě pátku 10.00–17.30 h.
10.00–18.00 hod. velkoplošný stan  Výstava Jižní Město 2006 Výstava určena pro školy i pro veřejnost – prezentace 
– travnatá plocha proti stanici metra Háje, – 30 let Prahy 11 MČ Praha 11 a organizací se sídlem na území 
Opatovská ul., Praha 4 MČ Praha 11. Program na pódiu od 16 hodin.

28. 9. čtvrtek 9.00–17.30 hod. Státní oblastní archiv, Den otevřených dveří 
Archivní areál, Archivní 4, Praha 4 Státního oblastního archivu v Praze
10.00–16.00 hod. Hasičská zbrojnice, Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici 
Bohúňova 1341, Praha 4 Sboru dobrovolných hasičů Praha 11
10.00–19.00 hod. velkoplošný stan  Výstava Jižní Město 2006 Výstava pro veřejnost – prezentace MČ Praha 11 
– travnatá plocha proti stanici metra Háje, – 30 let Prahy 11 a organizací se sídlem na území MČ Praha 11
Opatovská ul., Praha 4 Koncert J. Svěceného 17.00–18.00 hod.

29. 9. pátek 10.00–17.00 hod. velkoplošný stan  Výstava Jižní Město 2006 Výstava pro veřejnost – prezentace MČ Praha 11 
– travnatá plocha proti stanici metra Háje, – 30 let Prahy 11 a organizací se sídlem na území MČ Praha 11.
Opatovská ul., Praha 4 Ukončení výstavy na pódiu.

30. 9. sobota 14.00–22.00 hod. Centrální park Festival Dobytí Jižního pólu Open air.
u stanice metra Opatov (6. ročník)
15.00 hod. KC Zahrada, Anka a loupežníci Pohádka – Divadlo Kašpaři z Mezihoří.
Malenická 1784, Praha 4 – Velký sál

2. 10. pondělí 10.00 hod. Knihovna Jírovcovo nám., Svět se schází v Praze 11 (4. ročník) Interaktivní dílna pro děti i dospělé, bubnování na djembe, 
Praha 4 –  Rytmy Afriky v knihovně seznámení se s africkými tradicemi, kulturou a rituály.
14.00–19.00 hod. Modletická 1401, Den otevřených dveří v Ymkáriu Prezentace nízkoprahového klubu.
Praha 4

3. 10. úterý Od 9.00 hod. a od 10.30 hod., KC Zahrada, „Kolo tety Berty“ Představení černého divadla z Centra prevence ČR 
Malenická 1784, Praha 4 – Velký sál – dopravně výchovný pořad nejen pro školy.
10.00–19.00 hod. Galerie cesty ke světlu Den otevřených dveří Prohlídka interiéru galerie. Součástí prohlídky bude  
Zakouřilova 955, Praha 4 Galerie cesty ke světlu pořad tvořený z vesmírných objektů a obrazů Z. Hajného. 
19.00 hod. KD Opatov, „Hrátky s čertem“ Divadelní představení učitelů 
Opatovská 1754, Praha 4 a žáků ZŠ Květnového vítězství 1554.

4. 10. středa Od 9.00 hod. a od 10.30 hod., „Kolo tety Berty“ Představení černého divadla z Centra prevence ČR 
KC Zahrada, Malenická 1784, – dopravně výchovný pořad nejen pro školy.
Praha 4 – Velký sál
14.30 hod. Centrální park u stanice Podzimní cyklokros 2006 Tradiční sportovní akce Cykloturistického oddílu 
metra Opatov a ZŠ Mikulova 1594 UFO – 213. PS: Prezence závodníků od 14.30, 

začátek závodů v 15.30.
18.30 hod. KC Zahrada, Podzim s literaturou v Zahradě Autorské čtení.
Malenická 1784, Praha 4 – Ivan Kraus

5. 10. čtvrtek Od 9.00 hod. a od 10.30 hod., KC Zahrada, „Kolo tety Berty“ Představení černého divadla z Centra prevence ČR 
Malenická 1784, Praha 4 – Velký sál – dopravně výchovný pořad nejen pro školy.
16.30 hod. KC Zahrada, Malenická 1784, Slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů 
Praha 4 – Malý sál IV. ročníku literární soutěže „O Zlatý klíč“ 
19.00 hod. KC Zahrada, Malenická 1784, Nezmaři Čistě akustický koncert folkové legendy.
Praha 4 – Velký sál

6. 10. pátek Od 9.00 hod. a od 10.30 hod., KC Zahrada, „Kolo tety Berty“ Představení černého divadla z Centra prevence ČR 
Malenická 1784, Praha 4 – Velký sál – dopravně výchovný pořad nejen pro školy.

7. 10. sobota 9.00–12.00 hod. 246. Základní kynologická Dětský den na cvičáku Zábavné dopoledne pro děti a jejich pejsky.
organizace Praha 4–JM, Ke Cvičišti 950/10

8. 10. neděle 10.30 hod. Kostel sv. Františka z Assisi, Poutní mše k svátku sv. Františka z Assisi, 
Na Sádce 18, Praha 4 patrona chodovského kostela
14.00–17.00 hod. Centrální park mezi  KCMT – OPEN Sportovní odpoledne pro děti.
ulicemi Michnova a Konstantinova, Praha 4

Program: 24. 9. – 8. 10. 2006
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Být vybrán školou jako nejlepší žák či student
jistě potěšilo nejen ty, jimž se tohoto uznání

dostalo, ale i jejich rodiče a kamarády. Všichni se
sešli dne 21. 6. 2006 v sále Klubu Základní umě-
lecké školy Křtinská. Na této slavnosti, která je
tradičně pořádána ke konci školního roku, měst-
ská část Praha 11 vyhlásila a odměnila nejlepší
žáky a studenty za školní rok 2005/06. Žákům
a studentům předali ocenění a dárky starostka
paní Marta Šorfová a její zástupce Ing. Ivan
Škoda. Slavnostní atmosféru pomohla vytvořit
i žákyně ZUŠ Křtinská přednesením skladby pro
klarinet s doprovodem klavíru. Závěr setkání,
zpestřený malým občerstvením, rychle uplynul
při přátelské konverzaci a rozbalování dárků. 

Nejlepší žáci a studenti MČ Praha 11 
ve školním roce 2005/2006:

■ Základní škola Campanus, Jírovcovo nám.
1782 – Michaela Krutská, I. stupeň, Monika
Puschová, 9. tř. 
■ Základní škola, Donovalská 1684 – Tomáš
Ventruba, 5. A, Veronika Funkeová, 9. A
■ Základní škola Chodov, Květnového vítězství
57 – Babeta Mackovičová, 5. A, Šárka Benešo-
vá, 9. A
■ Základní škola, Ke Kateřinkám 1400 – Vero-
nika Božičová, 5. C, Veronika Tomečková, 9. A
■ Základní škola, K Milíčovu 674 – Neila
Ouertani, 5. C, Kateřina Miznerová, II. stupeň

■ Základní škola, Květnového vítězství 1554 –
Martina Kodadová, 4.B,Veronika Zoubková, 
9. A
■ Základní škola, Mendelova 550 – Ngueyen
Thuy Linh, 5. A, Jakub Bureš, 9. A
■ Základní škola, Mikulova 1594 – Kateřina
Musilová, 5. A, Kateřina Burdová, 9. B 
■ Základní škola, Pošepného nám. 2022 –
Kateřina Poráková, 5. tř., Vít Svoboda, 9. tř.
■ Soukromá základní škola Klíček, Donovalská
1863 – Alexander Kaška, 9. tř.
■ Základní umělecká škola JM, Křtinská 573 –
Petra Dobrovolná
■ Gymnázium Budějovická – odloučené praco-
viště, Pošepného nám. 2022 – Sandra Gutho-
vá, 1. S
■ Gymnasium Jižní Město, Tererova 2135 –
Honza Tesař, 5. A
■ Podnikatelská akademie, K Milíčovu 674 –
Jana Miková, 3. roč.
■ SOŠ s. r. o., Stříbrského 2139 – Jiří Hruška,
3. roč. 
■ SOŠ a SOU obchodu a služeb, Schulhoffova
844 – Kateřina Jíšová, 4. roč.
■ Soukromá střední škola reklamní tvorby
MICHAEL, Machkova 1646 – Romana
Semelková, 2. roč. ◗

Ivana Guthová
odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11

Nejlepší žáci a studenti Jižního Města

Nejlepší žáci škol na Jižním Městě v roce 2006. FOTO: IVANA GUTHOVÁ

Město Omsk, nazývané „hlavním městem
Sibiře“, letos v dubnu vyslalo v rámci

svých intenzivních mezinárodních styků do
Prahy delegaci, kterou vedl starosta Omsku
Viktor Šnejder. Omsk je významné obchodně-
průmyslové centrum Sibiře, v okolí se nalézají
bohaté přírodní zdroje, je však rovněž centrem
vědy a vzdělávání. Má také bohaté kulturní tra-
dice, galerie, divadla a vlastní filharmonii. 

Letos Omsk slavil 290 let od svého založe-
ní. Starosta Omsku po své návštěvě u nás

zaslal do Prahy pozvání se žádostí, aby se
zúčastnila velkolepých oslav se širokou účastí
oficiálních delegací ze zahraničí, spojenou se
soutěžním festivalem Omská hvězda. Soutěž
byla mezinárodní a byla určena mladým talen-
tům v kategorii tance, zpěvu a hře na hudeb-
ní nástroje. Delegaci do Omsku na oslavy ve
dnech 1.–7. srpna 2006 jsem pověřil  repre-
zentací hlavního města Prahy z titulu své
funkce pražského radního pro kulturu
a cestovní ruch. 

Při výběru mla-
dých umělců na
soutěžní festival
jsme mysleli  i na
městské části a byl
jsem velice rád, že
zvoleným kritériím
při hledání z možné
nabídky souborů
a sólistů nejlépe
vyhovovala právě nabídka z Prahy 11. Po pečlivé
úvaze a doporučení byl jako nejvhodnější vybrán
mladý taneční soubor Švih, také díky aktivnímu
přístupu ředitele Základní umělecké školy Jižní
Město Mgr. Františka Hlucháně a choreografky
souboru paní Evy Velínské. Soubor mladých
tanečnic se profiluje zejména v oboru scénický
tanec a získal již řadu ocenění právě díky přesvěd-
čivému výrazovému i technickému provedení.
Volba souboru byla správná,  mladé tanečnice
z Jižního Města v mezinárodní konkurenci velice
dobře obstály. Mezi desítkami soutěžících získaly
třetí cenu v soutěži tanečních souborů a 1.cenu
za choreografii. Přesvědčení, že budou celou
Prahu reprezentovat nápaditým a živým tancem
a že si přivezou nové zkušenosti z mezinárodního
kulturního setkání, se potvrdilo. I do budoucna
jim přeji mnoho úspěchů. ◗

Mgr. Bohumil Černý, radní hl. m. Prahy

Praha 11 na festivalu v Ruské federaci  

Žáci ZUŠ Jižní Město. FOTO: IARCHIV
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Celou letošní zimu měly děti možnost zasílat
své výtvarné práce do soutěže „Velké zimní

malování“. Vítězové byli poté slavnostně vyhláše-
ni před prázdninami. Soutěž zorganizovalo pro

děti Občanské sdružení Tarrouca již po druhé.
Vypsána byla na podzim loňského roku a zúčast-
nit se jí mohly všechny mateřské a základní školy
z Prahy 11. 

Obdobně jako v loňském ročníku si i letos
mohly děti námět své práce zvolit z několika témat
(Můj dům, můj hrad,  Moje škola, školka,  Příro-
da ve městě, a Jak trávím volný čas). Účastníci sou-
těže byli řazeni do jednotlivých kategorií podle
věku. Ceny v hodnotě třiceti tisíc korun si mezi
sebe rozdělili nejlepší výtvarníci předškolního věku
a z řad školáků z prvního stupně. Výhru společně
s diplomem přišli předat také zástupci sponzor-
ských firem (Vltavín holding, Ikon, Renix
a Tommi holding). 

První cenu v kategorii první stupeň ZŠ, si odne-
sl Matyáš Barák, a to motorku na dálkové ovládá-
ní.  V kategorii předškolní věk zvítězil Dominik
Štěpán, který vyhrál auto na dálkové ovládání. Cel-
kově nejlepšími školami se pak staly MŠ Sulanské-
ho, ZŠ Ke Kateřinkám a ZŠ Chodov.

Další soutěž bude podle organizátorů vyhlášena
co nejdříve, a tak se mají děti jistě na co těšit. „Mys-
lím, že podobných akcí si děti zaslouží víc, podle
účasti je vidět, že o ně mají velký zájem. Na přípra-
vě nové soutěže pracujeme už teď,“ uvedl předseda
OS Tarrouca Daniel Urban. ◗

Jana JelínkováVítězové výtvarné soutěže. FOTO: LJUBA NAČERADSKÁ

Chráněná dílna
JINAN
Od září 2006 bude při ZŠ a SŠ

waldorfské (dříve Svobodná
speciální škola J. A. Komenského)
v Křejpského ulici otevřena chráně-
ná dílna pro mladé lidi s mentálním
a zdravotním handicapem. Vznik
dílny JINAN byl umožněn grantem
z ESF a Magistrátu hl. m. Prahy.
Dílna se bude zaměřovat na jedno-
duché zahradnické práce, zpracová-
ní produktů zahrady a výrobu
z přírodních materiálů (vlna, dřevo,
textil). 

Klientům dílny chceme nabíd-
nout smysluplnou náplň času,
pomoci jim rozvinout pracovní
schopnosti a najít nové přátele.
V současnosti má dílna šest míst,
která jsou určena absolventům spe-
ciálních škol a zařízení ve věku 18 až
30 let. Součástí pobytů v dílně
budou také umělecké, sportovní
a vzdělávací aktivity. ◗

Mgr. Monika Kočová

Soutěž velkého zimního malování

Už poměrně dlouhou dobu si můžeme všim-
nout, že v blízkosti stanice metra Opatov se

připravuje nová výstavba. Neutěšené okolí metra
v této oblasti změnu potřebuje jako sůl. Není však
projekt ve fázi přípravy už příliš dlouho? Začne na
rozbagrované  ploše (která tak již několik měsíců
vypadá ještě neutěšeněji) něco konečně vznikat? 

Podle plánu investora, společnosti Sekyra
Group, by zde, mezi Litochlebským náměstím
a stanicí metra Opatov, mělo vzniknout nové
administrativní a obchodní centrum, tvořené
především kancelářemi a konferenčními prosto-
rami. Podle informací na internetových strán-
kách společnosti Sekyra Group se plánovaný
areál bude skládat ze dvou šestipodlažních
objektů o celkové ploše 35 000 m2, které zahájí
rozvoj celé zóny. Ta by měla v budoucnu zau-
jmout postavení zatím chybějícího přirozeného
centra Jižního Města.

Kdy se však celý plán dočká svého startu?
Podle investora by se mělo začít stavět už za pár
dní. „Projekt je nyní v takové fázi přípravy, aby
stavební práce mohly začít ještě v srpnu. Po svém
dokončení komplex nabídne kromě kanceláří
a konferenčních prostor například jídelnu
a garážová stání,“ uvedl Radek Polák ze společ-
nosti Sekyra Group. Dokončení výstavby se
podle Poláka předpokládá v roce 2008. ◗

Daniel Urban

Na Opatově vznikne 
nové administrativní centrum

Komplex Opatov FOTO: LJUBA NAČERADSKÁ

Hřiště OS Chodov
vskutku žije
Na počátek září se u hřiště a sousedícího

dětského koutku chystá malá oslava
nového školního roku. O hezkém víceúčelo-
vém sportovním hřišti na konci ulice Ke Sv.
Izidoru jsme psali už minule, pozornost si
totiž zaslouží. Upřesňujeme však, že městská
část se na vzniku hřiště i dětského koutku
podílela pouze pronájmem pozemků. Obojí
bylo postaveno v roce 2005 nejenom vlastní-
mi silami, ale také z vlastních zdrojů občan-
ského sdružení Chodov a je jeho majetkem.
Celková investice téměř dvou milionů korun
byla pokryta sponzorským darem. Pouze
klouzačka doplní dětský koutek až letos, pro-
tože kvůli loňskému zvýšení DPH u nebyto-
vých staveb bylo nutno opatřit další
prostředky. Hřiště lze, jak jsme psali, využí-
vat po domluvě s vedením občanského sdru-
žení, dětský koutek je dětem a rodičům
přístupný volně. ◗

Jiří Bartoň

Hřiště OS Chodov FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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Vjihoměstském Squash Pointu i v několika dalších pražských středis-
cích začíná  v letošním školním roce Sportovní akademie nové gene-

race. Je určena pro všechny věkové kategorie, pětiletými dětmi počínaje.
Jedná se o kulturně sportovní program s kurzy taneční a pohybové prů-
pravy, funky dance, hip – hopu, street dance, jazz dance, show dance,
aerobiku (sportovního i komerčního), gymnastiky, baletu, a to za cenu
vskutku přijatelnou – již od 200 Kč na měsíc. Fitness je životní styl,
a proto vám ve sportovní akademii připraví osobní tréninky tak říkajíc
na míru. Samozřejmě se také naučíte, jak dodržovat správnou životos-
právu, jak se stravovat, jaká cvičení jsou pro vás vhodná, jak se správně
protahovat, a tak dále. Součástí programu budou i společenské, kultur-
ní a sportovní akce, módní přehlídky, taneční show, ale i tábory se spor-

tovním zaměřením a pohybové víkendy či pobyty u moře. Tento projekt
rozjíždí tým špičkových trenérů a reprezentantů pod vedením Martina
Duška. Bližší informace vám rádi podají ve Squah Pointu v ulici Květ-
nového vítězství 938, e-mailu info@sang.cz a na telefonu 777 299 676,
737 282 456. Seznam  dalších sportovišť a bližší informace  lze také zís-
kat na stránkách www.sang.cz, kde se můžete přihlásit do jednotlivých
kurzů nebo na celý program akademie. Tak sportu zdar! ◗

Jana Jelínková

Sportovní akademie 
v Praze 11 

Tým trenérů a reprezentantů Sportovní akademie. FOTO: ARCHIV

Florbalová sezona 2005/2006 je za námi, ale
florbalisté a florbalistky TJ JM Chodov se

již intenzivně připravují na sezonu příští. V té
se základna našich florbalistů rozroste o týmy
žákyň a veteránů, čímž zaplníme poslední
prázdné místo ve věkové struktuře oddílu. Na
začátku sezony tedy počítáme s tím, že ve flor-
balovém oddíle přesáhneme hranici 200 regist-
rovaných členů. 

Do nové sezony florbalisté Chodova vstu-
pují s novým trenérským vedením. Tým mužů
povedou stávající trenéři žen, pánové Lukáš
Procházka a Pavel Krejčí. Tento model je na
české florbalové scéně ojedinělý, ale vzhledem
ke zkušenostem a nasazení obou trenérů jsme
přesvědčeni, že bude perfektně fungovat
a nastartuje období extraligových úspěchů na
nové (v létě zrekonstruované!) chodovské palu-
bovce. K vylepšení pozic z minulého ročníků by
mělo mužskému týmu pomoci i omlazení
a posílení kádru. Vedení týmu přivedlo pět kva-

litních posil (ze Sparty, Vízkovic i dalších oddí-
lů) a konkurenci zvýšilo i pět hráčů, kteří
v minulé sezoně vybojovali postup do 1. ligy
juniorů. Svou florbalovou kariéru u mužského
A týmu před sezonou ukončily dlouholeté
opory Luděk Beneš, Luboš Zamrazil, Petr
Faber, Jan Halounek a Lukáš Procházka.
Posledně jmenovaný, jak už řečeno, definitivně
přešel na trenérský post. 

V současnosti týmy všech věkových katego-
rií polykají tréninkové dávky a poctivě se při-
pravují na zahájení svých soutěží, které se
postupně rozjíždějí od druhé poloviny září.
Tým mužů se poprvé představí před domácím
publikem v sobotu 16. 9. od 18 hod., utká se
s týmem Sokola Mladá Boleslav. Ženy sehrají
své první domácí utkání v sobotu 7. 10. od
18.30 hod. s týmem 1. HFK Děkanka a junio-
ři vkročí do prvoligové sezony v sobotu 30. 9.
od 15 hod. proti Tatranu Střešovice. Na všech-
ny zápasy florbalistů a florbalistek Chodova jste

srdečně zváni, kompletní rozpis najdete na
stránkách www.florbalchodov.cz. 

Florbalový oddíl TJ JM Chodov také pořá-
dá v úterý 12. 9. od 18 hodin nábor do svých
mládežnických kategorií, a to dívek i chlapců
narozených v letech 1991 až 1996. Tréninky
vedou zkušení trenéři a extraligoví hráči, trénu-
jeme ve velké hale s mantinely. Nábor se usku-
teční v tělocvičně ZŠ Chodov, ulice
Květnového vítězství 57, Praha 4. Spojení auto-
busem č. 170 nebo 203 do zastávky Mokrá,
která se nachází v těsné blízkosti školy. S sebou
si vezměte sportovní obuv a oblečení, případně
florbalovou hokejku, pokud ji máte. Další
informace získáte na tel. 723 141 637 nebo 
e-mailu sekretar@florbalchodov.cz. 

Doufáme, že v nadcházející sezoně nám
zachováte přízeň a víkendové podvečery s flor-
balem se stanou nedílnou součástí vašeho spor-
tovního života. ◗

Petr Hrabal, TJ JM Chodov

Klub jihoměstských florbalistů

Interkros – 
sport pro správné kluky
Oddíl ONTARIO působí již osmnáctou sezonu. Jeho

hlavním zaměřením je interkros – tréninky a zápasy.
Na trénincích se věnujeme obecné sportovní přípravě, roz-
voji dovedností, fyzické přípravě. V zimním období absol-
vují členové oddílu plaveckou přípravu v bazénu. Během
roku pořádáme  tři týdenní soustředění (podzimní, jarní,
letní prázdniny). Mají za cíl především všestranný sportov-
ní rozvoj. V každé sezoně se naše týmy umísťují v Pražské
lize na medailových pozicích. Oddíl má k dispozici i  vyba-
vení pro hráče – dresy, mikiny, bundy, tréninkové soupra-
vy, čepice, trika... Pro další sezonu přijímáme chlapce 
z 1. – 9 třídy ZDŠ. Další informace vám rádi poskytneme
na tel. 605 527 836, e-mailu voglm@seznam.cz, nebo je
získáte na webové stránce ontario.hyperlink.cz. ◗

Miroslav Vogl 

JUDO
S námi se naučíš bránit,
získáš sebedůvěru, sílu,

obratnost a nové
kamarády.

Oddíl TJ Háje JUDO 
pořádá nábor nových členů.

Heldáme kluky a holky 
ve věku od osmi do dvanácti

let (po dohodě mladší i starší).
Najdete nás každé úterý

a čtvrtek od 17 do 19 hodin
v ZŠ Mendelova 550, 

nábor je vždy před
treninkem. S sebou si vezmi

tepláky, triko, přezůvky
a hlavně chuť si zacvičit. 

Bližší informace:
p. Junek na tel.: 777 222 242

a p. Rašín na tel.: 602 280 185.

AEROBIC JITKA
Aerobic studio Jitka 

bude i nadále pokračovat 
ve své činnosti i další školní rok 

a bude cvičit pod názvem Slow Body –
Kalanetika, Pilates cvičení vhodné pro

všechny věkové kategorie, každé
pondělí od 19.00 hod. a čtvrtek od
17.00 hod. v tělocvičně Kulturního
centra ZAHRADA, Malenická 1784,

Praha 4.
Pravidelné cvičení zahájíme 

ve čtvrtek 7. 9. 2006. 
Všem otevřenou besede o potřebě
pravidelného pohybu k upevnění

zdraví uspořádáme následující pondělí 
11. 9. 2006 tamtéž od 18.00 hod.

Podrobnější informace
o naší činnosti jsou na:

www.cviceniprovsechny.com.
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Před pěti lety vybudovala Městská knihovna
v Praze ve spolupráci s městskou částí Praha

11 a se Základní školou Campanus svou
pobočku na Jírovcově náměstí. Oslavu svých 
5. narozenin pojala pobočka Jírovcovo náměstí
jako setkání přátel této knihovny. 

V pondělí 12. června byla pro čtenáře,
pozvané hosty i širší přátelskou veřejnost při-
pravena v knihovně osobitá programová nabíd-
ka. K dobré náladě všech přispěla vystoupení
malých hudebníků a herců ze Základní umělec-
ké školy Jižní Město a vokálního souboru Šes-
tet. Důležitou součástí programu bylo
vyhlášení vítězů dvou soutěží. Díky finanční-
mu přispění ÚMČ Praha 11, firmy Fly United
a KC Zahrada byly připraveny nejen hodnotné
ceny pro vítěze, ale malou pozorností mohli být
odměněni i všichni ostatní ze 135 soutěžících.

Ve výtvarné soutěži pro děti na téma Já a kni-
hovna se sešlo mnoho zajímavých výtvarných
děl, z nichž porota jen těžko vybírala ta nejlep-
ší. Děti ve dvou věkových kategoriích nejen
ztvárnily své představy o prostředí knihovny, ale
vyjadřovaly také to, co jim čtení knih přináší.
Například v jedné z oceněných prací byla kniha
zobrazena jako okno otevřené do zahrady. 

Vědomostní soutěž byla zaměřena na zna-
losti o knihovně a o Jižním Městě. Hodnotné
ceny opravdu lákaly. Kdo by také odolal zájez-
du v hodnotě šesti tisíc, večeři pro dva v nejlep-
ší restauraci Jižního Města nebo vstupenkám
podle vlastního výběru do Kulturního centra
Zahrada? Někteří čtenáři byli ochotni shánět
informace nejen ve fondu knihovny, ale s dota-
zy se obraceli i na informační středisko
v Ústřední knihovně MKP.

Přínosem pro další práci knihovny jsou
odpovědi na nepovinnou anketu, ve které se čte-
náři vyjadřovali, co se jim v pobočce Jírovcovo
náměstí líbí a co nelíbí a jak by si představovali
knihovnu svých snů. V dalších letech se chceme
co nejvíce přiblížit představě studentky Lenky:
„Ideální knihovna je příjemné místo, kam si lidé
chodí nejen rozšířit své obzory, ale také odpoči-
nout od každodenního spěchu a stresu.“ ◗

Iva Brožíková

Knihovna na Jírovcově náměstí 
slavila páté narozeniny 

Hudební vystoupení v knihovně Jírovcovo
náměstí. FOTO: IVA BROŽÍKOVÁ

Jižní Město má 
i lidovou knihovnu
Místní lidová knihovna v ulici V Benát-

kách je malé kouzelné místo, které si
zachovalo ducha starších knihoven. Knihy si
tu čtenáři stále ještě půjčují na papírové legi-
timace a pomocí výpůjčních lístků. Leckdo
by si tedy řekl, že novější a lépe vybavené
knihovny budou mít i lepší výběr literatury.
Jenže opak je tady pravdou. Knihovnice
paní Eva Buzková tu působí již třináct let,
díky fondům nakupuje knihy sama, a pře-
devším s ohledem na přání čtenářů. V kni-
hovně najdete nejnovější a nejzajímavější
knižní tituly, ale také pár opravdu znameni-
tých starých kousků. Přes osmnáct tisíc titu-
lů nabízí dostatečně široký výběr i pro
nejnáročnějšího čtenáře. Pokud tedy touží-
te po klasickém duchu knihovny, kde si
obzvláště užijete ticho a klid, pak je knihov-
na v ulici V Benátkách 1750 pro vás jako
stvořená. ◗

Jana Jelínková

Vážení a milí příznivci umění! Zajisté jste se
o prázdninách v duchu ptali, jaké skvělé výsta-

vy se právě konají v Chodovské tvrzi. Doufám, že
s našimi zářijovými projekty budete spokojeni, pro-
tože po letních vedrech máme pro vás připraveny
hned dva bonbonky ! Do 17. září vystavuje ve všech
prostorách Chodovské tvrze malíř pan Kristian
Kodet,  pro vás si připravil na míru šitou kolekci
ještě vlhkých obrazů a grafik. Od 20. 9.–15. 10.
budeme hostit dvě výjimečné osobnosti české
výtvarné scény – sochaře Miroslava Párala a malíře
Jana Samce. Oba pánové jsou také řediteli význač-

ných kulturních institucí, které organizují projek-
ty světového významu. Miroslav Páral je šéfem
Agentury českého keramického designu v Českém
Krumlově a Jan Samec je ředitelem státní galerie
v Karlových Varech. Sochař a malíř – ideální kon-
stelace pro vyváženou kolekci, citlivě vyplňující
nádherné prostory Chodovské tvrze. Přijďte se pře-
svědčit o pravdivosti mých slov a nedejte se zmást
tím, že oba umělci ještě nebyli v televizních Baná-
nových rybičkách, nebo v reality show Vyvolení.
Jsou opravdu dobří! ◗

Milan Martiník

Výstavy v Chodovské tvrzi

Dílo J. Samce FOTO: MILAN MARTINÍK

Škola v knihovně
Nový školní rok začal, a tak bych při té pří-

ležitosti ráda pozvala školy do knihoven.
Ty totiž své služby neposkytují jen široké
„dospělé“ veřejnosti, ale z velké části právě
dětem. A to nejen dětem, které do knihoven
přicházejí jednotlivě ve svém volném čase, ale
i těm, které knihovnu navštíví kolektivně
v rámci školní docházky.

Pro školy mateřské, základní, střední i pro
víceletá gymnázia mají knihovny připraveny
besedy na různá témata (o nových knihách,
o pohádkách, zvířatech, lidových obyčejích,
říkadlech, bájích, literárních žánrech, spisovate-
lích…). Beseda sice není klasickou vyučovací
hodinou, ale probírané učivo může velmi vhod-
ně doplnit. Nabídka témat je v každé knihovně
odlišná, závisí na personálních a prostorových
možnostech (aktuální seznam naleznete na
http://www.mlp.cz/detibes.php). Jedno téma ale
nabízejí všechny – seznámení s knihovnou, které
je přizpůsobeno věku posluchačů. Obsahem
besedy jsou základní údaje o službách Městské
knihovny v Praze. Včetně informací o tom, jak

se hledá v elektronickém katalogu, co se skrývá
pod pojmem on-line služby, které knihovny půj-
čují hudební nosiče (CD a kazety) nebo podle
čeho se orientovat ve fondu knihovny. 

Po předchozí dohodě je možné v knihovně
uspořádat vyučovací hodinu s využitím všech
dostupných zdrojů informací, přijít si se třídou
hromadně vypůjčit knihy nebo si domluvit
jinou formu spolupráce – např. výstavu výtvar-
ných nebo literárních prací žáků či studentů.

Dveře knihoven jsou školám otevřeny po
celý školní rok a vše z uvedené nabídky je zdar-
ma. Pokud provoz dovolí, mohou si odpolední
besedu domluvit také družiny. ◗

Lenka Hanzlíková
Kontakt na knihovny v Praze 11:

Pobočka Jírovcovo náměstí 
(Jírovcovo nám. 1/1782, tel. 271 913 593, 

e-mail: jirovcovo@mlp.cz)
Pobočka Opatov (Opatovská 14/1754, 

tel. 272 918 759, e-mail: opatov@mlp.cz)
Kontakty na ostatní pobočky naleznete na

http://www.mlp.cz/knih-sit.php
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Újezd u Průhonic, Ke Mlýnu 1, Praha 4 (objekt bývalého statku, bus ze zastávky Opatov)
Otevřeno: pondělí – neděle 1000 – 2200 hod. • Tel.: 272 690 002, 602 336 899 • Fax: 272 690 248

ZVEME VÁS K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ 
v naší stylové restauraci SELSKÝ STATEK v malebné obci Újezd u Průhonic
Připravili jsme pro Vás široký sortiment specialit mezinárodní, české a slovenské
kuchyně. Čekají na Vás  také minutky, vegetariánské pokrmy a dezerty.

Minutky z vepřového masa
Vepřové medailonky (150 g)  
s fazolovými lusky 55,-
Vepřové medailonky (150 g) 
ve švestkové omáčce 55,-
Pečená panenka 
po ,,Oravsku“ (150 g) 60,-
Pečené koleno 
po ,,Selsku“ (350 g ) 80,-

Speciality  Slovenské kuchyně
Brynzové halušky (350 g) 80,-
Halušky s houbami (350 g) 80,-
,,Tatranský mix grill“ (300 g) 199,-

Bezmasé pokrmy
Smažený hermelín (120 g) 39,-
Špagety Carbonara (250 g) 45,-
Gratinovaná brokolice 
se sýrem (250 g) 49,-

Minutky z kuřecího masa
Kuřecí prsíčka v medové šťáve 
a čerstvé zelenině (150 g) 55,-
Kuřecí směs Musado (150 g) 55,-
Kuřecí špalíčky na kari v těstíčku (150 g) 55,-

Minutky z hovězího masa
Pfeffer steak (200 g) 160,-
Slaninový biftek (200 g) 160,-
Roštěná ,, Country“ (200 g) 160,-

Gambrinus 10° 0,5 l   15,-  •  Plzeň 12° 0,5 l   22,-

PRO VAŠI PŘEDSTAVU – ČÁST NAŠEHO MENU: OD ZÁŘÍ COUNTRY KAPELY
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Září znamená pro děti  nový školní rok a pro kluky-fotbalisty další fot-
balovou sezonu. Kdo má zájem zahrát si fotbal, může přijít  v pon-

dělí 4. září v 18 hod. na informační schůzku do klubovny FC Háje JM,
K Jezeru 2, Praha 11.

Dovolte mi však malé ohlédnutí za jarní sezonou, kdy se konal již 
IV. ročník Mateřinacupu. Tento velký svátek slavili malí fotbalisté  ve
dnech 26. a 29. května a také 5. června 2006 na hřišti FC TJ Háje. Fot-
balový turnaj mateřských škol uspořádala FC TJ Háje ve spolupráci
s Mateřskou školou Sulanského. Oslovili jsme  mateřské školy z Jižního
Města I i mateřské školy z Jižního Města II a všechny  naše pozvání při-
jaly. Turnaje se zúčastnilo 190 chlapců z dvanácti mateřských škol (MŠ
Drabíkova, MŠ Stachova, MŠ Janouchova, MŠ Hroncova, MŠ Jažlovic-
ká, MŠ Markušova, MŠ Vejvanovského, MŠ Křejpského, MŠ Sulanské-
ho, MŠ Madolinka, MŠ Hrabákova, MŠ Konstantinova), sehrálo se 36
utkání, do branky padlo přes 100 gólů, nechyběla spousta radosti z výhry,
veselé úsměvy, ale i nějaká ta slzička zklamání. Počasí  nám přálo, neprše-

lo, na obloze občas svítilo sluníčko a k dobré náladě z kopané přispělo
i velmi dobré občerstvení, které celému turnaji zajistila místní provozov-
na KFC Galaxie (v Arkalycké ulici), jíž chceme touto cestou poděkovat.

Po velkém výkonu je vždy příjemná odměna, ani na tu organizátoři
nezapomněli. A tak si zúčastněné mateřské školy po skončení zápasů
odnášely své trofeje:  diplomy i věcné ceny, které FC TJ Háje získala od
sponzorů – firmy FIAT a časopisu Pastelka, i jim patří naše poděkování.
Na závěr můžeme už jen konstatovat, že se všichni již těšíme na další roč-
ník, jehož symbolem jsou rozzáření kluci honící se za míčem a fandící
rodiče. Všem děkujeme. ◗

R. Klíčová a M. Horník 

FC Háje JM pamatuje 
i na nejmenší fotbalisty

Malí fotbalisté FC Háje Jižní Město. FOTO: M. HORNÍK

KLUB ZDRAVÁ ZÁDA

Ve školním roce 2006/2007 má připraveno pro své zájemce tři
typy cvičení. Cvičí se v Schullhofově škole od 18.00 a od 19.00 v
úterý a od 18.00 ve čtvrtek. Bližší informace získáte 
na www.klubzdravazada.cz nebo na tel.: 272 92 62 88.

JÓGA TJ HÁJE-JIŽNÍ MĚSTO
TJ Háje-JM oddíl jógy pořádá již řadu let vždy v pondělí a ve středu
cvičení integrální jógy v tělocvičně ZŠ Ke Kateřinkám 1400. Cvičení
vedou vysokoškolští učitelé jógy. Začátek: v týdnu od 25. 9. 2006
od 19.00 hod. Kontakt: 606 438 756, www.czech-yoga.org.

Začal nový školní rok a s ním i starost rodičů, do
kterého odpoledního kroužku své ratolesti

umístit, jak je zabavit. Znakem dnešní doby je mini-
mální komunikace mezi rodičem a dítětem, způso-
bená mj. nedostatkem času ze strany rodičů. To děti
většinou dovede k pasivnímu sledování televize
a hraní počítačových her, v horším případě k expe-
rimentům s alkoholem, kouřením a drogami. Kva-
litní a smysluplná náplň volného času dětí hraje
v jejich vývoji nesmírně důležitou roli. Zájmové
kroužky by měly proto být přirozenou součástí
mimoškolních aktivit dítěte. Zájmový kroužek neje-
nom rozvíjí jeho dovednosti a talent, ale může být
i jakousi kompenzací slabšího prospěchu ve škole.
Pokud dítě navštěvuje kroužek, kde se cítí úspěšné,
má to příznivý vliv na jeho psychiku i sebevědomí.
Prostřednictvím vhodného kroužku se mohou

u dítěte odstranit i lehčí neurotické obtíže. Vždyť již
T. G. Masaryk říkal, že bez sportu by si nedovedl
představit život. Jednou z možností, jak naplnit
volný čas dětí, je výuka tenisu. Dětem přinese pra-
videlný pohyb, naučí je správné koordinaci a hře fair
play. Tenisem se baví i takové osobnosti jako jsou
britský korunní princ Charles, americký expreziden
Bill Clinton či prezident ČR Václav Klaus.

Celoroční tenisové kurzy se zápisem v září pořá-
dá Tenisová škola Talent. Dětem se věnuje v 25
střediscích po celé Praze, tedy i na Jižním Městě,
v Základní škole, K Milíčovu 674/1. Přehled stře-
disek je uveden na www.tallent.cz. Tenisová škola
Tallent má tradici již od roku 1993 a za 13 let půso-
bení jí prošlo na tisíce dětí, které daly přednost
sportu před nástrahami ulice. ◗

Lenka Hanáková

A proč ne tenis?Karate exhibičně
V Základní škole Ke Kateřin-

kám se 12. září tohoto roku
uskuteční exhibiční vystoupení
oddílu karate K3, působícího v této
škole. V programu bude předveden
trénink dětí, pokročilých a vyspě-
lých závodníků, doplněný ukázkou,
jak se toto bojové umění uplatňuje
při sebeobraně. Další částí progra-
mu bude soutěž dětí v disciplíně
KATA. Exhibice se koná pod zášti-
tou Magistrátu hl. m. Prahy, vstup
je volný. Přijďte se společně se
svými dětmi podívat, těšíme se na
vás. ◗

Milan Klukáček
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Zamyšlení k jubileu 

L etos je čas vzpomínek na pětatřicet let od
počátků výstavby, a zejména na třicet let

od prvních obydlených domů Jižního Města.
Sídliště Jižního Města. Zdá se ale, že slovo síd-
liště obecně ve spojení s hromadným bydle-
ním stále více ustupuje do pozadí. Samo
o sobě je ovšem velmi staré a má četné využi-
tí. Setkáváme se s ním v historiografii. I v blíz-
kosti Prahy 11 se nacházejí sídliště z období
pravěkých kultur, z epochy laténské, z éry řím-
ské i z hradištní etapy života našich předků.
Teprve vcelku nedávné generace toto slovo
poznaly v souvislosti s hromadnou výstavbou,
která měla obyvatelstvo i stát vyvést z bytové
krize. Ještě F. Trávníček roku 1952 uvedl, že
sídlo je „místo, kde jsme osazeni, bydliště
(národa, kmene, osob z vyšších vrstev třídní
společnosti)“, potažmo úřadu. Slovník z roku
1966 již charakterizuje sídliště, poněkud idea-
listicky, jako „místo k hromadnému obývání;
komplex obytných domů s potřebným vyba-
vením (komunikacemi, obchody apod.)“. 

Sídliště po 2. světové válce protkala Evropu,
a nejenom ji. Mnoha lidem pomohla vyřešit
vážnou bytovou nouzi, ať vznikla válkou,

populační explozí nebo zastaráním bytového
fondu a opomenutím nové výstavby. Četná
sídliště a sídlišťátka, vklíněná mezi jinou
zástavbu, se postupně proměnila v místa spo-
kojeného bydlení pro většinu svých obyvatel.
Některá však dodnes zápasí s nedostatky, Jižní
Město i s nedodělky. Nesporné i diskutabilní
jsou také nedostatky sídlištních objektů,
domů, pro jejichž stavbu byl využit jako
základní prvek prefabrikovaný díl – panel,
a způsob této výstavby. Někdo trpí pocitem, že
příliš velká komunita ohrožuje jeho soukromí,
jiný naproti tomu zas namítá, že obyvatelé síd-
lištních domů se navzájem neznají. Vyznavači
zdánlivě izolovaného bydlení ve vlastním
objektu, pokud se domnívají na něj finančně
dosáhnout, většinou neváhají. Mají na to jistě
plné právo. Pláčeme ale nad každým omezením
životního prostoru pro tvorečky z živé přírody,
když se má stavět třeba silnice, zato s velkou
chutí a potěšením zaplácáváme krajinu tisíci
vcelku stereotypními domky. Přesto však
máme tolik rozumu, že se staví mnoho nových
vícepodlažních domovních komplexů s velkým
počtem bytů. Nejsou čistě panelové v tradič-
ním smyslu, využívají beton pro konstrukci
a cihly pro výplně. Také se neoznačují za sídliš-

tě, ale vskutku honosně – rezidenční čtvrtě.
Nerozebírejme, nakolik právem. Spíš radostně
přijměme, že vítězí rozum nebo aspoň nutnost,
abychom se dnes i zítra všichni do té Evropy
vůbec vešli. A přejme si, aby se brzy nejenom
některé, ale všechny části Prahy 11 mohly bez
uzardění tvářit jako rezidenční čtvrtě, tedy aby
odpovídaly představám o bydlení v nich. ◗

Jiří Bartoň

Parta od Klubek
Vskutku nebylo obtížné identifikovat tento

sympatický keramický hranol s barevný-
mi figurálními reliéfy. Nachází se na nároží
ulic Machkovy a Ženíškovy, stručněji řečeno,
v zázemí známého KD Klubka. Autor reliéfní
skupiny, Antonín Bartoš (1933), pochází
z Hostětína na Uherskohradišťsku. Vyučil se
malířem porcelánu a roku 1962 absolvoval
VŠUP v Praze jako žák O. Eckerta. V zaujetí
barvou zprvu tvořil četné „keramické obrazy“.
Postupně ale barvu tlumil a řadou reliéfů
a plastik přecházel k sochařskému pojetí.
Nejednou se uplatnil realizací v architektuře.
Nejčastěji jsou mu přisuzována zoomorfní
a vegetabilní témata. Nás však potěšil pohodo-
vými figurami lidskými.

Děkujeme účastníkům devíti kol naší sou-
těže, z nichž někteří projevili výrazné znalosti.
Sochy v blízkosti svého bydliště ovšem dobře

zná každý, proto
mnohdy necítí nut-
nost tuto lokální zna-
lost prezentovat.
Zejména pokud mu
vzdálenější místa nao-
pak unikají. Budeme
si proto uměleckých
děl i jiných zajímavos-
tí trvale všímat, ale už
jen volně, coby nabíd-
ky rozšíření vašich
vjemů a znalostí. ◗

Jiří Bartoň

Vhledy do Prahy 11
Vzdálenější vhled do lokality Kulatý Chodo-

vec není zatím příliš výrazný. Hmotu před-
stavuje zástavba nepopíratelnou, ta je ovšem při
„vnitřním vhledu“ od hotelu TJ Chodov přece
jen příliš pravidelně členěná. Chybí větší dyna-
mičnost. Vysvětlení a optimistická předpověď
jsou ale nasnadě. Stačí si uvědomit, že hovoří-
me o zatím izolované lokalitě. Nejde přece
o zamýšlený solitér, takže zástavbě dosud chybí
vazby na budoucí objekty v okolí. Připomeňme
si v té souvislosti, kolik podobných torzovitých
lokalit zatím ještě mate ve „staré“ zástavbě Již-
ního Města, třeba v místech, kde by mělo stát
Centrum Opatov, v okolí stanice metra Opatov,
nebo v okolí tzv. Červené školy. Vzniká tak
zkreslený dojem, který pomine tehdy, až se
podaří prostor vyřešit jako celek. Viz například
nedávná zkušenost s Centrem Chodov. ◗

Jiří Bartoň

Do čtvrtého desetiletí (7)

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Lokalita Kulatý Chodovec. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

SOKOL HÁJE – JIŽNÍ MĚSTO

V novém školním roce 2006/2007 Vás opět srdečně zve do cvičení, které zahájíme
v úterý 12. září 2006. Cvičíme v oddíle předškolních dětí (věk 3–6 let), 1x týdně
v úterý od 17.00 do 18.00 hod. ve školní tělocvičně ZŠ Ke Kateřinkám 1400, v Pra-
ze 4-Chodově. Děti cvičí samostatně, bez rodičů. Cvičíme na nářadí, hrajeme hry,
soutěžíme. Oddíl mladšího žactva (společné cvičení chlapců a děvčat školního věku)
cvičí v úterý od 18.00 do 19.00 hod. a ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. V úterý
cvičíme na nářadí, ve čtvrtek hrajeme florbal, věnujeme se míčovým hrám
a soutěžím. 
Bližší podrobnosti o cvičení zájemcům ochotně sdělí vedoucí oddílu, dále naši
cvičitelé před začátkem cvičení ve školní tělocvičně.
Kontakt – vedoucí oddílu: Ing. Petr Štefan, e-mail: sokol.haje@seznam.cz.



Klíč 9/2006 www.praha11.cz

20 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

1) dne 10. 7. 2006 výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

REFERENT V ODBORU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE
platové zařazení: 9. platová třída
požadované vzdělání: vysokoškolské –
magisterský studijní program (fakulta
architektury nebo fakulta stavební)
lhůta pro podání přihlášky do výběrového
řízení: do 20. 9. 2006

2) dne 1. 8. 2006 výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

REFERENT V ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO
ŘÍZENÍ ODBORU VÝSTAVBY
platové zařazení: 10. platová třída
požadované vzdělání: vysokoškolské
vzdělání – magisterský studijní program
(stavební směr)
lhůta pro podání přihlášky do výběrového
řízení: do 20. 9. 2006

3) dne 16. 8. 2006 výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ROZPOČTU
V EKONOMICKÉM ODBORU 
platové zařazení: 10. platová třída
požadované vzdělání: vysokoškolské
vzdělání – bakalářský nebo magisterský
studijní program (vítán ekonomický směr),
pracovní místo je vhodné i pro čerstvé
absolventy ve výše uvedeném stupni
a směru vzdělání
lhůta pro podání přihlášky do výběrového
řízení: do 6. 10. 2006

4) dne 18. 8. 2006 výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ
PREVENCE V ODBORU SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 
platové zařazení: 10. platová třída
požadované vzdělání: vysokoškolské
vzdělání – bakalářský nebo magisterský
studijní program (sociálně právní nebo
humanitní směr)
lhůta pro podání přihlášky do výběrového
řízení: do 20. 9. 2006

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění :
– fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
– občan České republiky nebo cizí státní

občan s trvalým pobytem v České
republice, který ovládá český jazyk,

– způsobilost k právním úkonům,
– bezúhonnost,
– na funkci vedoucího úředníka splnění

dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České a Slovenské
Republiky, ve znění pozdějších předpisů tj.
lustrační osvědčení a čestné prohlášení,
které bude vždy přílohou oznámení
o vyhlášení výběrového řízení; předpoklady
podle tohoto ustanovení neprokazují osoby
narozené po 1. prosinci 1971. K tomuto
bodu se vztahuje pouze k vyhlášenému
výběrovému řízení na obsazení pracovního

místa – vedoucí oddělení rozpočtu
v ekonomickém odboru a vedoucí oddělení
sociální prevence v odboru sociálních věcí
a zdravotnictví) !

Kompletní texty výše uvedených
vyhlášených výběrových řízení, které
Vám poskytnou bližší informace o:
– pracovním místu, 
– dalších požadavcích na uchazeče, 
– nutných náležitostech přihlášky do

výběrového řízení,
– nutných, taxativně vymezených dokladech,

které je potřeba přiložit k přihlášce do
výběrového řízení,

– lhůtě, dokdy je nutné přihlášku odevzdat,
– adrese, kam je nutné zaslat přihlášku do

výběrového řízení včetně taxativně
vymezených dokladů

jsou zveřejněny na:

■■ Úřední desce MČ Praha 11 – Vidimova
1324, Praha 4 a Ocelíkova 672, Praha 4

■■ internetové adrese: www.praha11.cz
(rubrika Úřední deska, Volná místa), kde je
možné vytisknout i formulář přihlášky
do výběrového řízení a tiskopis
čestného prohlášení k lustračnímu
osvědčení (dokládají uchazeči pouze
v případě výběrových řízení – vedoucí
oddělení rozpočtu v ekonomickém
odboru a vedoucí oddělení sociální
prevence v odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, s výjimkou osob
narozených po 1. prosinci 1971)

■■ informační vývěskách MČ Praha 11
ve stanicích metra Háje, Opatov, 
Chodov, Roztyly

■■ bližší informace je možné získat
i v personálním odboru – tel.: 267 902
203 nebo e-mailové adrese:
pristasovao@p11.mepnet.cz ◗

Ing. Simona Klimakovská,
tajemnice ÚMČ Praha 11

Nabídka volných pracovních míst na Praze 11
Městská část Praha 11, zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11
vyhlásila v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,
tato výběrová řízení na obsazení pracovního místa:

1. Které městské části Prahy hraničí s městskou
částí Praha 11?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. K jakému přesnému datu bylo území dnešní
městské části Praha 11 připojeno k hlavnímu
městu Praze?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Které tři přírodní památky se nacházejí ve
skutečně blízkém sousedství městské části
Praha 11? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Jak se vám líbí Klíč v novém grafickém
kabátě?  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ve zpravodaji Klíč připravujeme změny obsahu,
rádi bychom znali vaše návrhy na nové rubriky,
které by v novém Klíči neměly chybět.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Který z vystavovaných obrázků a předmětů od
děti ze ZŠ a MŠ se vám nejvíce líbí.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soutěž k výstavě 30 let Prahy 11

Písemné odpovědi je třeba odevzdat přímo v místě konání výstavy do pátku 29. 9. do 12.00 hodin. 
Losování proběhne od tří hodin. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.

✁
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Jsou to čtyři roky, co jsme se v ZŠ Květnové-
ho vítězství 1554 rozhodli rozšířit nabídku

specializovaných tříd o třídy zaměřené na fot-
bal. Mimo jiné to byla tehdejší 6.B, do které
právě kvůli fotbalovému zaměření přešlo něko-
lik žáků z jiných tříd, a dokonce i z jiných škol.
Nebyla to třída, s níž by vždy byla jednoduchá
práce, myšlenky na sport u fotbalistů většinou
jasně vítězily nad soustředěním na školu a chutí
učit se. Kluci zato pilně trénovali v rámci

povinně volitelného předmětu i ve svých oddí-
lech. A letos, už coby deváťáci, své dosavadní
sportovní snažení zúročili a reprezentovali naši
školu na World of Football + challenge World
Final neboli Mistrovství světa základních škol
ve fotbale v Berlíně. 

Účast na takové akci se však nenaskytla
sama, museli si ji vybojovat. Po celou dobu
konání mistrovství světa v Německu probíhalo
na hřišti postaveném v dolní části Václavského

náměstí Pražské fotbalové léto – největší fotba-
lová akce, jakou Praha pamatuje. Jeho součástí
byl i turnaj základních škol, do kterého pan
ředitel Vladimír Kokšal přihlásil naše fotbalisty. 

Turnaj začal stejně jako mistrovství 9. červ-
na. Náš tým zvítězil v čtyřčlenné základní sku-
pině a úspěšně prošel přes čtvrtfinále
a semifinále. Reprezentovali nás Josef Divíšek,
Jakub Havlík, Jakub Komárek, Jiří Racek
(všichni 9. B), Antonín Tříska (9.C), Tomáš
Podvín (7.B), v bráně se střídali Jan Bejdl (9.B),
Radim Krutský (8.A) a Michael Jermář (7.B).
Finále se konalo 23. června a naše družstvo ve
složení Bejdl, Divíšek, Komárek, Podvín,
Racek, Tříska za mohutného povzbuzování spo-
lužaček vysoko porazilo ZŠ Červený vrch. Ve
stejné sestavě odjížděli kluci 29. června repre-
zentovat Českou republiku do Berlína (kde
později Tomáše Podvína vystřídal Ondřej Bla-
žek ze 7.B). Deváťáci odcházeli na vlak přímo
ze slavnostního závěrečného rozloučení žáků se
základní školou, kterého se účastnila také paní
starostka Marta Šorfová a její zástupci pánové
Ing. Jan Šimůnek a Ing. Ivan Škoda. V Němec-
ku na kluky dohlíželi trenéři Vladislav Podvín
a Jaroslav Blažek, za což jim patří velké podě-
kování. Na jeden den přijel mužstvo do Berlí-
na povzbudit i pan ředitel Vladimír Kokšal.

Naše reprezentanty potkal bohužel stejný
osud jako jejich starší kolegy – nepodařilo se
jim postoupit ze základní skupiny, ve které se
utkali s týmy Číny, Mexika a Dánska. Přesto
však si z Berlína určitě přivezli spoustu nezapo-
menutelných zážitků. Hoši, děkujeme! ◗

Olga Čamková, třídní učitelka 9.B

Z Václaváku do Berlína
Žáci ZŠ Květnového vítězství na mistrovství světa ZŠ v Berlíně. FOTO: OLGA ČAMKOVÁ

Žáci ZŠ Ke Kateřinkám
navštívili Vídeň
V úterý 13. června 2006 si žáci naší školy vyjeli do Vídně. Zájez-

du se zúčastnili především žáci II. stupně.
Dopoledne jsme absolvovali okružní jízdu městem, při které jsme

viděli nejznámější památky – Operu, Hradní divadlo, zimní sídlo
Habsburků zámek Hofburg, Radnici a Parlament. Poté jsme přejeli
k zámku Schönbrunn, který
býval letním sídlem císařské
rodiny. Prohlédli jsme si roz-
lehlý barokně upravený park
s mnoha stavbami, jako je
Neptunova kašna, Orangerie,
Palmová zahrada, a vyšli jsme
až na vrchol parku, kde se
nachází Gloriette. Odtud byl
krásný výhled na celou Vídeň.
Odpoledne patřilo jako již
tradičně zábavnímu parku
Prater. Žáci se svezli na růz-
ných atrakcích. Z obřího rus-
kého kola mohli obdivovat
mj. centrum OSN a vyhlíd-
kovou věž v Dunajském
parku. Navečer jsme opouště-
li Vídeň plni zážitků. ◗

Věra Horáková

Učitelé Základní školy s RvJ
K Milíčovu v partnerské škole 
Na začátku června se uskutečnila další část mezinárodního programu

Comenius, který u nás již rok úspěšně probíhá. Ve dnech 1.–5. 6.
2006 jsme navštívili partnerskou školu v maďarském městečku Vésztö.
Schůzky se účastnili i kolegové z Anglie a z Finska. Měli jsme možnost
prohlédnout si školu, viděli jsme hodinu anglického a německého jazy-
ka, výtvarné výchovy a informatiky. 

Vésztő je poměrně malé město, má pouze 8 000 obyvatel a dvě školy
(státní a církevní). Překvapilo nás, že naší návštěvou žili nejen kolegové
z partnerské školy, ale celá obec. V pátek 2. 6. 2006 jsme měli jedinečnou
příležitost zhlédnout program připravený žáky a pedagogy ke Dni učitelů.
Za přítomnosti starosty pana Janose Kaszaie a člena parlamentu pana Jose-
fa Veresse byli vyhlášeni učitelé roku. Nutno dodat, že k naší velké rados-
ti jednou z oceněných byla i koordinátorka projektu paní Csilla Kövari.

O víkendu byl čas na prohlídku okolí. Všichni jsme společně navští-
vili historické univerzitní město Szeged, skanzen Ópusztaszer a hrad ve
městě Gyula. V neděli nás a naše maďarské přátele pozval pan starosta
na piknik. Po prohlídce základů středověkého kláštera s expozicí arche-
ologických nálezů nás čekalo příjemné setkání. Ačkoli pršelo a všechny
pochoutky jsme konzumovali pod střechou, bylo i tak velkým zážitkem
ochutnat typické jídlo – skopové připravované ve velikých kotlích přímo
na ohni. Byla to také příležitost k poděkování všem, kteří se nám po celou
dobu věnovali a připravili nám skutečně nezapomenutelné zážitky. 

Pak už následoval pouze odjezd, a před ním dojemné rozloučení se
všemi zahraničními přáteli a další plány na příští projektový rok Come-
nia, v němž si navzájem představíme naše města i země. ◗

Dana Háčková, Martina Jeřichová

Žáci ZŠ Ke Kateřinkám v zábav-
ním parku Prater. FOTO: VĚRA HORÁKOVÁ
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V sobotu 3. června 2006 skončilo Dvořáko-
vou Pátou symfonií letošní Pražské jaro,

třítýdenní velkolepý hudební festival s meziná-
rodní účastí. Mnohem skromnější, jednodenní,
avšak stejně uznáníhodný hudební festival
výlučně s domácí účastí se konal v pondělí dne
5. června 2006 v Domově důchodců Háje
v Praze 11. V zaplněném společenském sále se
představili mladí umělci – zpěvák a zpěvačky ze
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 676, jejímž ředite-
lem je Mgr. František Hlucháň. Pod uměleckým
vedením pana profesora Jiřího Staňka a s vy-
nikajícím hudebním doprovodem paní 
MgA. Markéty Cibulkové zazněly lidové písně
i klasické árie z našich i zahraničních oper. Pos-
luchači byli okouzleni jak folklorem, tak i neza-
pomenutelnou vážnou hudbou. Neměli
bychom při upřímném hodnocení tohoto vzác-
ného uměleckého zážitku opomenout, že byl

vítaným pokračováním kulturní tradice z minu-
lých let, kdy náš život obohacovali mladí uměl-
ci z téže školy pod vedením pánů profesorů
Jiřího Janouška a Iva Kopeckého. Všem patří
náš vřelý dík, z celého srdce jim přejeme mnoho
dalších úspěchů v uměleckém i osobním životě.

A vzpomínáme rovněž na pravidelná dojí-
mavá vystoupení našich nejmenších přátel, dětí
z Mateřské školy v Janouchově ulici, které nás
vždy potěšily svou milou bezprostředností. Naše
velké uznání vyslovujeme paní ředitelce Kočero-
vé a celému učitelskému sboru této školky. 

Výbor obyvatel DD Háje pokládá za svou
milou povinnost poděkovat jak účinkujícím
a jejich obětavým učitelským sborům, tak i vede-
ní Domova důchodců Háje a pracovnicím soci-
álního úseku za jejich péči o vysokou úroveň
kulturního života všech obyvatel DD Háje. ◗

Výbor obyvatel DD Háje

Pražské jaro 
v Domově důchodců Háje

MgA. Markéta Cibulková. FOTO: SIEGLOVÁ

Centrum sociálních služeb Praha – Jižní
Město je příspěvkovou organizací, zří-

zenou  městskou částí Praha 11. Sídlí
v Šalounově ulici čp. 2025 v Praze 11
a poskytuje zejména sociální, ošetřovatelské
a pečovatelské služby – v souladu s požadav-
ky na moderní podobu těchto služeb. Soci-
ální služby zahrnují tyto činnosti:
stravování klientů v jídelně v Křejpského
ulici a rozvoz obědů dalším klientům do
jejich domácností, volnočasové a klubové
aktivity, zaměřené na seniory a zdravotně
postižené občany, a to v šesti seniorských
klubech,  služby v sociálně ošetřovatelském
zařízení v Janouchově ulici, služby ve dvou
domech s pečovatelskou službou (celkem
200 bytových jednotek) a terénní pečovatel-
skou službu v regionu Jižní Město I. a Jižní
Město II., služby sociálního poradenství,
jeselskou péči pro děti do tří let a hlídání
dětí, výkon funkce veřejného opatrovníka.

Systém a formy sociálních služeb se při-
způsobují konkrétní poptávce po nich.
Sociální služby, pomoc a podpora našim
klientům se vhodně doplňují a kombinují
se službami zdravotnické povahy. Cent-
rum se podílí na aktivním využívání vol-
ného času našich klientů, na sportovních
a společenských setkáních. Senioři a zdra-
votně postižení se s naší podporou účastní
oslav životních jubileí, návštěv kulturních
zařízení, společných rekreací a dalších akcí.

Na provoz Centra poskytuje městská část
Praha 11 nemalé finanční prostředky, čímž
výrazně přispívá k tomu, aby se kvalita živo-

ta jihoměstských seniorů a zdravotně posti-
žených obyvatel soustavně zvyšovala. Rok
od roku tak vzrůstá nejen objem, ale zejmé-
na úroveň poskytovaných služeb, a roste
i počet klientů. V současné době má Cent-
rum kolem 1 600 uživatelů svých služeb. 

Centrum sociálních služeb Praha - JM
má ve spolupráci s městskou částí Praha 11
všechny předpoklady nadále obstát v mění-
cích se podmínkách poskytování sociálních
služeb. Od ledna příštího roku totiž začne
platit nový zákon o sociálních službách,
který do oblasti jejich poskytování a finan-
cování přináší zcela nové podmínky
a moderní požadavky. Centrum spolupra-
cuje i s neziskovým sektorem a hledá mož-
nosti alternativního financování svého
dalšího rozvoje.

Za přístup a kvalitu v poskytovaných
službách je nutné  poděkovat především
zaměstnancům organizace. Většina z nich
vnímá svou práci nikoli jako zaměstnání,
nýbrž  jako poslání. Centrum disponuje
kvalifikovanými odborníky s obrovským
lidským potenciálem. Pracovníci respektu-
jí svobodnou vůli, lidská práva a rovný pří-
stup ke klientům a poskytují jim pomoc
a podporu nejen kvalifikovaně, ale i citli-
vě, ohleduplně. Současně však podporují
klienty, aby řešili své životních situace
pokud  možno svými vlastními silami.
Kdykoliv se na Centrum obrátíte s dotazy,
žádostí o pomoc či podporu, jsme připra-
veni vám vyjít vstříc. ◗

Bc. Jan Sembdner, ředitel CSS P-JM

Centrum sociálních služeb 
se představuje

Internet bude pomáhat
při hledání práce 
Vnaší městské části se pod záštitou občanského sdru-

žení Proxima Sociale dne 19. září v 10 hodin ote-
vírá nová internetová kavárna JOB KLUB c@fé.
Určena je těm, kdo hledají práci. V provozu bude každé
úterý od 10 do 16 hodin v Komunitním centru Jižní
Pól v Michnově ulici. Návštěvníci kavárny mohou pro
hledání práce využít zdarma počítačů s připojením na
internet. K dispozici jim bude také pracovník Job
klubu, který jim může pomoci s používáním internetu
po technické stránce a zároveň poskytnout pracovně
právní servis. Opět také začíná nový běh kurzu Jak si
poradit na trhu práce, a to 21. září 2006 v 15 hodin
v Komunitním centru Krok v ulici Rakovského 3138.
Ti, kdo mají o účast v klubu zájem, mohou se osobně
hlásit v Komunitním centru Jižní Pól. ◗

OS Proxima Sociale

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SDRUŽENÍ
KŘESŤANSKÝCH SENIORŮ V PRAZE

Na pondělí 11. září 2006 od 16.00 hodin v čajovně 
Na dně – Křesťanské centrum, Modletická 1401, 

Praha 11 – vchod E (bus 213, 260 „Ke Kateřinkám“)
Jako host mezi nás přijde Mgr. Pavel Urban 

a téma besedy bude „Kláštery a řeholní řády – IV“. 
Všichni senioři jsou vítáni a těšíme se na Vaše náměty

k obsahu našich setkání. Tyto akce jsou pořádány 
ve spolupráci s městskou částí Praha 11.

Připravujeme: 28. 9. Národní pouť Stará Boleslav –
příspěvek 30 Kč, sraz 8. 15 hod., stanice Modrá škola (bus).
Přihlášky: Každý čtvrtek od 15.00 do 16.30 hod. v kanceláři
Sdružení křesťanských seniorů – Karlovo nám. 5, Praha 2 –

Palác Charitas, nebo v neděli na mši sv. v 9.30 hod.
30. 9. Návštěva kaple sv. Jana Nepomuckého 

a kostelů v Hostivaři a Petrovicích. 
Sraz v 15.00 hod. u stanice Modrá škola (bus).  
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SOKOL CHODOV 
Cvičení ve školním roce 2006/07:
Rodiče a děti: Po 16.30–17.30 hod. a Čt 10.30–11.30 hod.
Žákyně (sport. hry, základní gymnastika): Po 17.30–18.30 hod.
Žáci (míčové hry): Út 17.00–18.00 hod.
Zdravotní cvičení: Po 18.30–19.30 hod.
LADY aerobic: Út 19.30–20.30 hod.
Kalanetika: Čt 19.00–20.00 hod. a Ne 19.00–20.00 hod.

Tenisový kurt, volejbalové kurty, pronájem tělocvičny (volejbal,
badminton, basketbal, florbal…), posilovna, občerstvení

Sokolovna Starochodovská 521 (blízko metra Opatov), tel.: 272 926 868

RAQS SHARQI – TANEC VÝCHODU
Kurzy orientálního tance v Centru zeleného zdraví 
nebo ZŠ Pošepného náměstí. Zveme vás všechny, 
které chcete rozvinout svou ženskou energii. 
Věk, ani postava, ani míra talentu nerozhoduje. 
Podrobné informace a přihláška: 
tel. 728 245 858 nebo www.maureen.cz

AT STUDIO DOMINO IVY BIČIŠŤOVÉ
Nabízíme nové taneční kurzy a novinky 
pro školní rok 2006/07:
Záklaďáček – tančení pro děti od 4 let – KD Klubka, 
každou středu od 15.00, Prvňáček – nový soutěžní tým 
pro děti z 1. tříd ze ZŠ Campanus, každé úterý od 14.00,
Street dance pro mládež se zaměřením na disko dance–
začátečníci – KD Klubka, každou středu, Street dance pro
mládež se zaměřením na R’n’B – ZŠ Campanus, úterý nebo
čtvrtek od 17.00, Soutěžní tým pro mládež se zaměřením na
disko dance – KD Klubka, ZŠ Campanus, 3x týdně, Základní
kombinované kurzy disko dance + hip hop pro děti do 11ti let
v ZŠ Mikulova – středa, ZŠ Campanus – čtvrtek, ZŠ
Hornoměcholupská – pondělí. Zápis do všech kurzů se koná
ve čtvrtek 7.9. v KD klubka v čase 16.00 – 18.30. Bližší
informace jsou na www.atsdomino.cz/tanec

POJĎ HRÁT HÁZENOU!
Kdo: dívky narozené 1997,1998,1999. Kam: do Handball clubu TJ
Háje JM. Kde: na hřišti HC Háje, v ulici K Jezeru. Jak se tam
dostanu: Konečná autobusů 165, 170, 212, 213, nebo metro C
Háje a dále bus 154, 267, 271 stanice Horčičkova a kousek pěšky
Kdy: termíny jsou stanoveny na 12. 9., 14. 9. a 15. 9. 2006 mezi
17.00–18.00 hod. S kým: se spustou prima holek a trenérů, kteří
se na tebe těší.Dotazy: zodpoví předseda trenérské rady Pavel
Vápenka kdykoliv a rád na tel. 602 218 035
Více informací: najdete na http://hchaje.cz/

76. oddíl Junáka Krhúti pracuje na Jižním
Městě od roku 1988. Po celou dobu jeho čin-
nosti oddíl vedou ti, kdo jej založili, dnes je jim
kolem čtyřiceti let. Program připravuje asi dese-
tičlenná skupina nyní už dospělých členů, kteří
kdysi v oddíle začínali jako nováčci, a dále asi
stejně početná skupina roverů – skautů ve věku
od patnácti do osmnácti let. Oddíl má zhruba
dvacet mladších členů, kteří jsou rozděleni do
tří přibližně sedmičlenných družin. Každá dru-
žina má jedenkrát týdně v naší oddílové klu-
bovně svou družinovou schůzku. Na ní hrajeme
různé hry, osvojujeme si skautské dovednosti –
morseovku, uzlování, první pomoc, šifrování,
práci s mapou a buzolou. 

Jedenkrát za 14 dní vyjíždíme na víkendové
výpravy do přírody. Táboříme pod stanem,
v týpí nebo přespáváme ve skautských klubov-
nách mimopražských oddílů. Třikrát ročně na
kánoích sjíždíme české řeky – Vltavu, Otavu,
Lužnici, Sázavu, Ohři. Každoročně v prosinci
táboříme jeden víkend v týpí na sněhu. Soutě-
žíme s jinými skautskými oddíly na mezioddí-
lových srazech, pořádáme soutěž v zálesáckém

vaření Tajemství traperovy  pánve, dobýváme
hrad Zvířetice, podnikáme Pochod drsných
mužů, hrajeme hry ve městě,velké lesní hry, sla-
ňujeme a učíme se překonávat překážky v lano-
vých centrech.

Činnost oddílu vrcholí letním táborem.
Jádrem táborového programu je velká  etapová
hra. Jejím tématem bývají například indiáni,
rytíři, budovali jsme středověké město, putova-
li nově objevenou egyptskou pyramidou.Tábo-
řiště se nachází v krásné krajině jižních Čech
v bezprostřední blízkosti lesa a rybníka.

Oddíl je určen pro kluky ve věku od devíti
let, nejmladší tedy jsou ti, kteří chodí do třetí
třídy. Horní věková hranice je neomezená, něk-
teří naši členové přišli do oddílu i v patnácti
letech. Nemáme žádné zvláštní nároky na
dovednosti nebo schopnosti členů, činnost je
všestranná, takže se u nás uplatní jak děti pohy-
bově nadané, tak i děti pomalejší nebo méně
obratné. 

Klubovna se nachází na Jižním Městě,
v rohu hřiště u základní školy v Schulhoffově
ulici (za Squash pointem), pět minut chůze od

zastávek autobusu Brechtovy a Prašné. Další
informace vám podá  vedoucí oddílu Milan
Kvíz na telefonech 220 510 624 a 723 181 880,
emailu jana.kvizova@quick.cz nebo je získáte
na www.krhuti.poupe.net. ◗

Junák Krhúti

Pozvánka ke skautům

Týpí v táboře. FOTO: MILAN KVÍZ

Jak na video z dovolené?
Základní škola Mikulova pořádá v rámci svého programu populariza-

ce informačních technologií odborný seminář zaměřený na zpraco-
vání videozáznamu na počítačích. Seminář se koná dne 18. 9. 2006 od
15.00 do 16.30 hod. Seminář je určen pro širokou veřejnost a je zdar-
ma. Předchozí znalosti z oblasti výpočetní techniky nebo práce s kame-
rou nejsou nutné, nicméně se předpokládá, že zájemce už
někdy fotografoval alespoň s fotoaparátem.

Program: 
technické předpoklady pro
práci s digitálním videem • záz-
nam videa pomocí videokame-
ry • uložení videa v počítači •
možnosti zpracování videa;
střih / zvuk / efekty • převod na
DVD a přehrávání na počítači
• informace o práci s videem ve
škole doplněné ukázkami

Seminář vede koordinátor
ICT Karel Chlouba. Zájemci se
musí předem ohlásit na mailo-
vé adrese chlouba@zsmikulo-
va.cz, aby se předešlo
nepředvídanému přeplnění
počítačové učebny. ◗Žákyně ZŠ Mikulova FOTO: KAREL CHLOUBA
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■ V září budete hostem v Kulturním centru
Zahrada. Co máte pro návštěvníky při-
praveno, na co se mohou těšit?

V Zahradě samozřejmě zazní písničky ze Sema-
foru, jak ty z dávného minula, tak z minula
nedávného a ze současnosti.

■ Divadlo Semafor nejen vedete, ale pravi-
delně v něm i vystupujete. Na co byste
naše čtenáře pozval tam?

V divadle Semafor se staráme o publikum, které
dává přednost inteligentní zábavě před pokleslý-
mi žánry. Je to publikum menšinové, ale naštěs-
tí je ho pořád ještě dost. Naše nejbližší premiéra
se bude konat 14. září 2006 a hra se jmenuje
Sukně smutnou jehlou spíchnutá. Hraje v ní
střídavě Leona Machálková a Michaela Dolino-
vá, dále Jiří Štědroň, Václav Kopta, a také řada
dívek – říkáme jim Semaforgirls. A pochopitel-
ně Suchý a Molavcová. Na repertoáru zůstává
úspěšná komedie věnovaná bulvárním novinám,
jmenuje se Jako když tiskne. Pak komedie
o romantickém nevěstinci Pension Rosamunda
a dvě hudební aktovky uváděné pod názvem

Život je náhoda v obnošený vestě, věnované
Jaroslavu Ježkovi a Jiřímu Šlitrovi. A jsou tu ještě
další tituly, takže je z čeho vybírat.

■ Když najdete chvilku volného času, co
vás baví, jaké máte koníčky?

Volný čas nemívám. Když mi někdy vznikne,
tak vzápětí už není volný, protože se vrhnu na
nějakou další práci. Koníčky mám, ale dost je
zanedbávám. Jsou to mé sbírky – sbírám všech-
no možné.

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

Kdybych měl možnost něco měnit, pravděpo-
dobně bych jí nevyužil, protože jsem přesvěd-
čen, že by se to dříve nebo později stejně zvrtlo,
jak už je to v přirozenosti lidské. Takže to
nechme tak, naštěstí se věci obvykle časem vyře-
ší samy, i když daň za toto řešení mnohdy bývá
hodně vysoká. Patřím mezi ty nepoučitelné,
kteří věří ve šťastné konce. Ale pozor! Občas
nám to i vyjde! ◗

Rozhovor vedla Jana Jelínková

Na slovíčko s Jiřím Suchým

Jiří Suchý FOTO: ARCHIV

Kunratický les II.

Kunratický les, to je také Velká kunratická,
tradiční běžecký závod s bohatou historií.

Tento krosový závod se běhá od roku 1934,
a to pravidelně druhou listopadovou neděli.
Účast na něm je pro mnohé běžce otázkou cti.
Trasa vede  chráněnou částí Kunratického lesa,
a proto je počet závodníků omezen. Rekordní
účast byla v 50. ročníku, v roce1983, kdy  mezi
devíti tisíci závodníky běžel i tehdejší předseda
Mezinárodního olympijského výboru J.
A. Samaranche. Vybíhá se po dvojicích,
v několikavteřinových intervalech,  soutěží se
v několika kategoriích. Nejmenší závodníci, od
pěti let,  běhají růžově označenou trať dlouhou
370 metrů. Je divácky oblíbená a své borce při-
chází podpořit široké příbuzenstvo a známí.
Dorostenci a starší žáci mají trať dlouhou 1900
m, ženy a juniorky běhají trať 1 330 m. Nej-
větší pozornost přitahuje tradičně závod mužů.
Běží se trať „přes tři kopce a tři potoky“, měří
3 100 metrů a fyzicky je velmi náročná. Nej-
lepší časy se pohybují okolo 11–12 minut. 

Nejobtížnější místo trasy, které každého
běžce prověří, je tzv. Hrádek. Je to místo známé

nejen sportovcům, ale i milovníkům historie
a romantiky. Když v roce 1407 koupil král Vác-
lav IV. ves Kunratice, nepochybně zamýšlel na
tomto místě postavit lovecký hrad, který by

zároveň sloužil jako opevněné venkovské sídlo
nedaleko Prahy. Stavba byla zadána staviteli
Křížovi (na rozdíl od většiny tehdejších staveb
tady známe jména osob, které se na budování
hradu podílely) a začalo se s ní v roce 1411, kdy
byl ve skále  vylámán hradní příkop. Hlavní
práce byly zadány novoměstskému zedníku
Řehořovi a jeho bratru Maříkovi Otrolemu.
Bezpečnost Nového hradu se zvýšila stavbou
rybníka (vodního opevnění), který zachycoval
vodu z Kunratického potoka. Do hradu se
vstupovalo po padacím mostě. Práce pokračo-
valy rychle, už od konce září zde mohl král Vác-
lav IV. pobývat. A býval tu často, dokonce si
sem přestěhoval i svou knihovnu, a tady také
16. 8. 1419 zemřel. Zikmundova posádka na
hradě byla obléhána pražany, husitské dělostře-
lectvo hradní opevnění značně poničilo a 27.
ledna 1421 pražané Nový hrad dobyli a pobo-
řili. Vzácná knihovna byla zčásti zničena. Tros-
ky posledního hradu krále Václava IV. se
postupně rozpadávaly. V minulém století se
z hradiště začal lámat kámen a dnes se zacho-
valy jen části sklepního zdiva  a palebných
postavení pražanů. ◗

Eva štampachová

Jihoměstská příroda

Kunratický les FOTO: EVA ŠTAMPACHOVÁ

PLAVECKÉ KURZY DELFÍNEK

bazén SŠ, SOU Praha 4-Zelený pruh 1294/50
kurzy pro děti: pátek 15.00–16.00 hod. • 16.00–17.00 hod. • 17.00–18.00 hod.

zahájení pátek 8. 9. 2006
kurzy pro dospělé: pondělí a čtvrtek 19.00–20.00 hod.

zahájení pondělí 4. 9. 2006 • čtvrtek 7.9.2006
Bližší informace a přihlášení – ing. Pavel Veselý, tel.: 271 911 356, 723 815 874

(nejlépe večer). Na internetových stránkách www.delfinek.euweb.cz.

STOLNÍ TENIS
TC Elizza Praha, oddíl stolního tenisu, 

od 1. září 2006 přijímá zájemce o stolní tenis,
ročníky 1995 až 1998. Přijďte se podívat do
haly stolního tenisu, Mikulova ulice 1583. 
Informace u hlavního trenéra – Bohumil
Vožický: PO–ČT od 16.00 do 19.00 hod.

Telefonní spojení: 732 599 993.
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Citát Jeana Dutourda, francouzského spisovatele, kritika a překladatele: Člověk rozprostře svou duši jako (tajenka) 
na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy; člověk je připraven pochutnat si co nejlépe.

/řešení křížovky z minulého čísla:  duševního napětí/

DĚTSKÝ KOUTEK
Výtvarná soutěž 
Klíčníka

Ve svém dětském koutku
bude Klíč pravidelně každý

měsíc přinášet soutěže určené
dětem do patnácti let. Tentokrát
nám namalujte zvířátko nazvané
Klíčník. Jak má takový Klíčník
vypadat, ponecháme jenom na
vás. Svá výtvarná dílka můžete
posílat do 18. září na adresu:
ÚMČ Praha 11, redakce Klíče,
Ocelíkova 672, 149 41 Praha
415, nebo je odevzdat v infor-
mačních kancelářích Prahy 11.
Na obálku napište heslo
DĚTSKÝ KOUTEK. Vítězné
práce otiskneme v našem zpra-
vodaji a jejich autoři obdrží
věcné ceny. Dětský koutek také
hledá malé redaktory. Pokud vás
zajímá novinářská práce a chce-
te přispívat do jihoměstského
zpravodaje Klíč, kontaktujte
naši redakci. ◗

Jana Jelínková

Navštívili jsme Švábsko
Poznat nové přátele a procvičit si znalosti němčiny – s tímto cílem se sedm žáků ze ZŠ Milíčov spolu

s třemi kamarády z jiných pražských škol vydalo na Mezinárodní setkání mládeže, konané od 24. červ-
na do 2. července v Německu. Zajímavou akci pro nás připravila paní Lucie Škáchová, maminka jednoho
z žáků. Setkání, které organizoval Schwäbische Alpenverein (turistický spolek z okolí Stuttgartu), se zúčast-
nily také skupiny dětí z italského Turína a lotyšského Barbele. 

Cestovali jsme vlakem a bydleli jsme v mládežnické ubytovně, v německých rodinách v městě Tammu i ve
stanech na turistické základně. Společně s ostatními účastníky jsme si prohlédli úhledné město Tübingen,
barokní město Ludwigsburg, na letní Stuttgart jsme shlédli z televizní věže. Několik dopolední jsme strávili
s našimi německými kamarády
v jejich škole, dále jsme si prohlédli
římské muzeum, nové muzeum
továrny Mercedes a na radnici
v Tammu jsme byli přijati předsta-
viteli města. Němečtí přátelé byli
vzornými hostiteli, my jsme jim zase
představili naši zemi. Poslední
víkend jsme společně strávili spor-
továním na turistické základně
Fuchsfarm. Zážitky naplněný týden
utekl jako voda a my se vraceli
domů a plánovali, čím překvapíme
německé přátele, kteří nás příští rok
navštíví v Praze. Více fotografií
a informací lze nalézt na interneto-
vé adrese http://www.tamm-
praha.euweb.cz/. ◗
Michael Streubel, 7.C ZŠ Milíčov Skupina účastníků Mezinárodního setkání mládeže. FOTO: ARCHIV



Kromantice Divokého západu patří vedle
nezbytných kovbojských rekvizit (klobou-

ků, koltů, jezdeckých bot či kostkovaných
košil) i hudební country doprovod a v nepo-
slední řadě i sličné tanečnice na barových pul-
tech. Od samotných tanečnic je již velmi blízko
k tanečním párům i celým skupinám. Patrně
nejznámějším českým tanečním souborem,
který vychází právě ze stylu country & western,
se stala pražská Caramella. 

U zrodu skupiny byl v roce 1984 její dnešní
vedoucí a šéfmanažer Jiří „Jeff“ Vašák. Caramel-
le patří četná prvenství a nej. Například jako
první u nás začala tančit tzv. „square dance“
(čtvercový country tanec pro čtyři páry), pro
který je nezbytná osoba pódiového vyvolávače
(SD caller). Ten dává tanečníkům pokyny, co
mají přesně dělat. Caramella ovšem nezůstala
pouze u zdokonalování square dance. Její čísla
mohou mít nyní podobu irského stepu, americ-
kého cloggingu (varianty stepu), francouzského
kankánu, přehlídky roztleskávaček či show á la
muzikál Chicago. Svými vystoupeními skupina
oslnila diváky v Rakousku, Francii, Nizozemsku

či USA. Čeští diváci mohou tanečníky znát
i z televize nebo ze spolupráce s Heidi Janků,
Schovankami a Taxmeny či z taneční přehlídky
Stodola, kterou Jeff Vašák spolupořádá. 

Od září 2006 bude mít Caramella své místo
i v kulturním rámci Jižního Města. V Kultur-
ním centru Zahrada chystá pravidelné country
bály, kde předvede své umění společně s hudeb-
níky skupiny Nota Bene a svou dětskou odno-
ží – Caramellkou. Do diářů si již nyní můžeme
poznamenat páteční termíny 22. 9., 20. 10.,
24. 11., 15. 12. 2006, vždy od 19.30 hod. Kdo
na country ještě netancoval, nemusí se obávat,
základní výuka bude přímo součástí programu.
Od října se pak budou v rámci kurzů Zahrady
navíc konat pondělní kroužky country tanců
pro děti i dospělé. 

Country hudba není jen Michal Tučný
a country tanec není pouze čtverylka. Pře-
svědčte se sami. A nenechte si ujít ukázku svě-
tové show, založené na tradiční americké
hudbě, v srdci Evropy – českou taneční skupi-
nu Caramella v Zahradě. ◗

Tomáš Rulf, foto: autor
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Tanečnice Caramelly 
– osladí život nejen kovbojům

Biojarmark
a Dožínkové slavnosti

V hostivařském Středisku ekologické výcho-
vy hl. m. Prahy Toulcův dvůr se budou

letos v polovině září konat společně dvě velké
akce – Biojarmark ekofarem a Dožínkové slav-
nosti. Jejich pořadatelé – Liga ekologických
alternativ a Základní článek Hnutí Brontosau-
rus Botič – tak chtějí navázat na velmi úspěšnou
loňskou spolupráci. 

Biojarmark bude zahájen v pátek 15. září 2006
ve 14 hodin. I letos se ho zúčastní na tři desítky
ekozemědělců a obchodníků s biopotravinami
z ČR i zahraničí. Pracovní podtitul akce – „zaost-
řeno na biomaso“ – prozrazuje, která skupina pro-
duktů bude tentokrát v centru pozornosti. Na své
si však samozřejmě přijdou i ve-getariáni. Při
nákupu a také při ochutnávkách se hosté mohou
od prodejců dozvědět více o jejich způsobu hos-
podaření, o výrobě a zpracování nabízených pro-
duktů. Paletu nabídky i letos doplní přírodě
přátelská kosmetika, koláče či biopálenka, ale
i tradiční řemeslné výrobky, dárkové předměty
a občerstvení s biocertifikátem i bez něho. Biojar-
markové menu bude doplněno již tradičními
anketami návštěvníků, kteří tak udělí tituly
„superbio“ (za nejoceňovanější produkt jarmar-
ku) a „král prodeje“ (pro nejsympatičtějšího pro-
dejce). Opět nebude chybět anonymní
spotřebitelské testování vybrané biopotraviny –
které, to však organizátoři zatím tají. Naopak
netají, že přibude nový žánr – biokřížovka o ceny.

Setkání ekozemědělců s jejich příznivci obo-
hatí v sobotu 16. září Dožínková slavnost, která
vyvrcholí v patnáct hodin, kdy vjede do dvora
žebřiňák s koňmi, doprovázený chasou a průvo-
dem s folklórní muzikou. Návštěvníci si opět
budou moci vybrat z celodenní nabídky tvůrčích
dílniček a her. Děti si budou dělat chlebové plac-
ky – od vymlácení obilí až po pečení na ohni či
v peci. Na vylosované účastníky anket a soutěží
čekají ceny v podobě biopotravin. Návštěvníci si
také prohlédnou zvířata farmy a historické pro-
story dvora – renesanční špýchar a gotický sklep.
Vstupné na obě akce je dobrovolné. ◗

Jan Chvátal, foto: autor
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PŘEHLED KONCERTŮ V ZÁŘÍ 2006:

čtvrtek ■■ 7. ■■ 19.00
V galantním slohu. Milan Černý – barokní loutna. 
Na programu: Suity pro barokní loutnu E. G. Barona 
(a moll, F dur a d moll). Hráno na kopii nástroje podle
J. Ch. Hoffmana, Lipsko, přibližně z roku 1730.

čtvrtek ■■ 14. ■■ 19.00
Zdeňka Lorencová a Vlastimil Harapes. Pohodový
komorní pořad o cestování s texty Jana Wericha,
Karla Čapka a Stephena Leacocka, s písněmi pro kyta-
ru v 10 jazycích a osobními vzpomínkami z cest.

čtvrtek ■■ 21. ■■ 19.00
Od klasiky k operetě a muzikálu. Účinkují: Iveta Duf-
ková – soprán, Jiří Hošek – violoncello a František Mar-
tiník – klavír. Na programu: A. Dvořák, L. Boccherini, 
F. Lehár, J. Strauss, R. Friml, L. Bernstein a další autoři.

úterý ■■ 26. ■■ 19.00
Šansonové setkání. Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek, v alternaci Tereza Duchková, Marta Balejo-
vá nebo Filip Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šanson,
věc veřejná“.

neděle ■■ 24.
Chodovská pouť – zahájení Dnů Prahy 11. Tradiční
pouť u Chodovské tvrze s pouťovými atrakcemi
a stánky, uměleckými a historickými řemeslníky
a s bohatým kulturním programem od 10.00 do 20.00
hod. Zahajuje jihoměstskou přehlídku kulturních akcí
„Dny Prahy 11“.
Z programu 
(časy jsou orientační a mohou být upraveny):
■■ 10.00 Jihoměstské hudební, taneční a folklorní sou-

bory Jižní spojka, Hájíček a BJ Band.
■■ 12.00 Dechovka kapelníka Blažeje Zemana, kouzel-

níci, mažoretky.
■■ 13.00 První ukázka výcviku dravců a sov.
■■ 14.00 Slavnostní zahájení akce „Dny Prahy 11“.

Zahájení soutěže pro starší děti „Znáš naše město
a svou městskou část ?“ – PhDr. Jiří Bartoň.
Country kapela Repete.

■■ 14.30 Druhá ukázka výcviku dravců a sov.
■■ 15.00–20.00 Pouťová pohádka Karlovarského

hudebního divadla „O princezně Zuzaně a draku
Požíráku“. Skupina historického šermu Inferno
(vystoupení cca v 16.00 a v 19.00). Třetí ukázka
výcviku dravců a sov. Hudební vystoupení dua
Vanda a Standa s interaktivním programem pro
děti. Country kapela Repete. Vyhodnocení soutěže
„Znáš naše město a svou městskou část?“

Po celý den vystoupení kouzelníků, ukázky historic-
kých a uměleckých řemesel a pouťové atrakce (hou-
pačky, kolotoč, cukrovinky, občerstvení). Za podporu
Chodovské poutě děkujeme Městské části Praha 11,
která zařadila tuto akci do svého grantového progra-
mu, a Nadaci VIA, která poskytla příspěvek z progra-
mu „Fond T-Mobile pro regiony“.

Vstupenky si lze zamluvit na tel.: 267 914 831
nebo zakoupit v předprodeji KD Chodovská tvrz.

VOLNOČASOVNÍK září 2006
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149 00 Praha 11, Ledvinova 9
tel./fax: 267 914 831

(úterý–neděle 13.00–19.00 hod.)
www.chodovskatvrz.cz

E-mail: info@chodovskatvrz.cz

GALERIE 
CHODOVSKÉ VODNÍ TVRZE
Pozvánky na výstavu

■■ VELKÁ I MALÁ GALERIE:
Kristián Kodet – obrazy. Od 15. 8. do 17. 9.
Miroslav Páral – keramika, plastiky, 
Jan Samec – obrazy. Od 20. 9. do 15. 10.

■■ SCHODIŠTĚ:
Tvrz a region v historii – novelizovaná trvalá
expozice. Od 19. 9. 2006.
Jak vyrůstalo Jižní Město – dobové fotografie.
Od 27. 9. do ledna 2007.

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

Galerie je otevřena denně mimo pondělí
od 13.00 do 19.00 hod.
Restaurace Chodovská tvrz je otevřena 
ve všední dny od 11.00 do 23.00 hod., 
v sobotu a neděli od 12.00 do 23.00 hod.

KD KLUBKA NABÍZÍ PRONÁJEM 
VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.

Informujte se, prosím, na tel.: 272 930 023.

Opatovská 1754, tel./fax: 272 941 401
pokladna tel.: 272 941 269

http://www.kdopatov.cz
e-mail: opatov@atlas.cz

KONCERTY V ZÁŘÍ 2006:

středa ■■ 13. ■■ 20.00
Keks – rock koncert.

pátek ■■ 15. ■■ 20.00
Professor a hosté, Beatles revival party.

sobota ■■ 16. ■■ 20.00
Metal fest – Avenger, In articulo mortis, Unborn,
Feeble Mindet.

pátek ■■ 22. ■■ 20.00
Judas priest revival – rock koncert.

úterý ■■ 26. ■■ 20.00
Steamboat Stompers a Bob Zajíček – dixieland
koncert k tanci i poslechu.

pátek ■■ 29. ■■ 20.00
Kiss revival a Queen revival – rock koncert.

OOSSTTAATTNNÍÍ  PPOOŘŘAADDYY  VV ZZÁÁŘŘÍÍ  22000066::

neděle ■■ 24. ■■ 15.00
Nedělní taneční odpoledne s Velkým dechovým
orchestrem Blažeje Zemana.

PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  NNAA  ŘŘÍÍJJEENN  22000066::

středa ■■ 4. ■■ 20.00
Vlasta Redl, Slávek Janoušek a J. Samson Lenk
s hostem Šany Šanclovou – koncert k nové desce
Barvy domova.

■■ Pořádáme kurzy HRY NA KYTARU, akustickou
i elektrickou, pod vedením zkušeného lektora. Infor-
mace a přihlášky obdržíte v kanceláři KD OPATOV.

Stálá divadelní scéna Studia Láďa 
Ladislava Smoljaka a Divadélka U Panáků 

Malenická 1784, Praha 4, Jižní Město II
tel./fax: 271 910 246, 271 914 689

mobil: 775 242 314
e-mail: zahrada@kczahrada.cz 

www.kczahrada.cz
wap: www.kczahrada.cz/wap

PROGRAM V ZÁŘÍ 2006:

KONCERTY:

čtvrtek ■■ 14. ■■ 19.00
Jakub Smolík s kapelou – lamač dívčích srdcí oteví-
rá další koncertní sezonu v Zahradě.

čtvrtek ■■ 21. ■■ 19.00
KOA –  F. Raba, M. Bihári, C. Caller a O. Khaouaj –
intimní akustická hudba s latinskoamerickými i rom-
skými vlivy.

COUNTRY BÁL:

pátek ■■ 22. ■■ 19.30
Country bál Nota Bene s taneční skupinou Cara-
mella – stylové oděvy a doplňky vítány.

DIVADLO:

neděle ■■ 10. ■■ 18.00
Crise Carmen – ani koncert, ani zpěvohra – hudební
zážitek v divadelních kostýmech v podání čtyř půvab-
ných Francouzek.

neděle ■■ 24. ■■ 19.00
Poselství z hlubin času – divadlo o dvou koncích –
bájná Atlantida mluví k naší době – divadelní společ-
nost Kairos II.

HOST V ZAHRADĚ:

úterý ■■ 19. ■■ 19.00
Jiří Suchý –  nejen o divadle Semafor s hercem,
hudebníkem a básníkem rozpráví Dáša Nová i diváci.

FILM:

úterý ■■ 5. a 12. ■■ 17.30 a 20.00
Kinsey – životopisné drama s L. Neesonem v roli pro-
fesora A. Kinseyho – otce sexuální revoluce 60. let –
USA 2004 – nepřístupné do 15 let.

pátek ■■ 8., 15. a 29. ■■ 17.30 a 20.00
Kinsey – životopisné drama s L. Neesonem v roli pro-
fesora A. Kinseyho – otce sexuální revoluce 60. let –
USA 2004 – nepřístupné do 15 let.

SETKÁVÁNÍ:

pondělí ■■ 4. ■■ 18.30
Procházky historickou Prahou: Okolo Staroměst-
ského náměstí – nad diapozitivy s průvodcem Milo-
šem Eksteinem.

středa ■■ 13. ■■ 18.30
5 pravidel k dosažení úspěchu – posezení
s Ing. Alešem Kalinou, profesionálním koučem
a motivačním speakerem.

pondělí ■■ 18. ■■ 18.30
„Odpouštím si“ – osvobozující síla, která ovlivňuje
naši duchovní i fyzickou úroveň – pořad Mistrů Reiki
Ing. L. a E. Pytlových.

Internetová kavárna – celodenní provoz, příjemné
posezení ve dvoraně. Internet 0,80 Kč/minuta.

Pronájem prostor – víceúčelový sál, konferenční
a přednáškové prostory, tělocvičny, učebny, ateliéry.

Bohatá nabídka výtvarných, tanečních, pohybo-
vých a jazykových kurzů.

Počítačové kurzy pro začátečníky.

SOUTĚŽ „ZNÁŠ NAŠE MĚSTO 
A SVOU MĚSTSKOU ČÁST?“

Při Chodovské pouti v neděli 24. září se v naší tvrzi
uskuteční po poledni soutěž starších dětí o ceny ze
znalostí o minulosti a přítomnosti Prahy. 
Všichni soutěžící obdrží upomínkový list. 
Zúčastnit se však může nejvýš 40 prvních na místě
(u pokladny) přihlášených absolventů 7.– 9. tříd ZŠ!

ŠACHY PRO MLÁDEŽ 
JIŽNÍHO MĚSTA
Do skupiny šachistů přijmeme 10 hráčů na sezonu
2006–2007. Hrajeme ve středu, jednou za měsíc od
14 do 15.30 hodin v ZŠ Donovalská č. 40. Příspě-
vek na Šachový svaz a organizační výdaje činí na
školní rok 150 Kč. Termíny pro rok 2006 jsou 20. 9.,
18. 10., 15. 11. a 13. 12. termíny schůzek na příští
rok budou zveřejněny v následujících měsících. Kon-
takt a informace: Jaroslav Zvolánek, Nezvalova 831,
Praha 516-Zbraslav, tel.: 257 921 197.
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Donovalská 1862, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 950 984

e-mail: poradna@spolcest.cz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

Hodiny pro veřejnost:
úterý–čtvrtek 10–18 hod.

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

Těšíme se na vaši návštěvu. Kateřina Čočková

středa ■■ 20. ■■ 18.30
Za čím do Indie – přednáška s promítáním diapoziti-
vů cestovatelů Dušana Jiráska a Alexandry Polákové.

středa ■■ 27. ■■ 18.30
Pojednání o duchovní józe: Povídejme si o vás –
satsang s R. Adamsem, žákem R. Maháršiho – cyklus
PhMr. R. Skarnitzla.

POŘADY PRO DĚTI:

úterý ■■ 5., 12., 19. a 26. ■■ 15.00–18.00
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartičkách
Magic, Pokémon, YU–GI–OH! LOTR a další.

sobota ■■ 16. ■■ 15.00
Film na přání – Mach a Šebestová, Žofka a její
dobrodružství, Byl jednou jeden král…

neděle ■■ 17. ■■ 15.00
Film na přání – Mach a Šebestová, Žofka a její
dobrodružství, Byl jednou jeden král…

čtvrtek ■■ 21. ■■ 9.30
Ferda Mravenec a Brouk Pytlík – Divadlo Genus
uvádí dětský muzikál na motivy knih známých pohád-
kových postaviček.

čtvrtek ■■ 21. ■■ 14.00
Cirkus bude – Divadlo Genus – činoherní  pohádka –
klauni provedou děti cirkusovými disciplínami, zazpí-
vají si i zažonglují.

sobota ■■ 23. ■■ 10.00–12.00
Dětská tvůrčí dílna – Pohádky kocourka Modroočka
(kašírovaná kočička) pro děti od 3 let – vede Dana
Kubíčková.

sobota ■■ 23. ■■ 15.00
Jak kouzelný mlýn škaredé baby na krásné panny
semlel – Divadélko U Panáků – z cyklu Pohádkový
tulák Kašpárek.

sobota ■■ 30. ■■ 15.00
Anka a loupežníci od Chlumu – Divadlo Kašpaři
z Mezihoří uvádí činoherní pohádku podle Jana Drdy.

VÝSTAVY:

Galerie ■■ 5.–30.
Dřevěné kostelíky – Společnost přátel Rusínů a Pod-
karpatské Rusi – výstava fotografií.

Malý sál ■■ 5.–30.
Bedřich Dvorský: Bílé Karpaty
(dernisáž 30. 9. 14.00) – výstava fotografií.

SOUTĚŽE:

■■ Prázdninová kamera – filmová soutěž pro žáky
a středoškoláky. Uzávěrka 30. 9. 2006.

■■ Pohyb(y) v životě Jižního Města – fotografická
soutěž pro všechny fotografy – více na www.kczahra-
da.cz. Uzávěrka 23. 11. 2006.

Bezbariérový přístup:
Spojení: Metro Chodov, Bus 136, 154, 197 

– stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 177 
– stanice U Kunratického lesa

Květnového vítězství 2126, Praha 11,
tel.: 272 930 149, tel./fax: 272 930 023

e-mail:kdklubka@volny.cz
www.volny.cz/kdklubka

Od 28. 8. 2006 probíhají dodatečné zápisy do
kurzů (hudební, výtvarný, keramický, přípravný výtvar-
ný pro umělcké školy, pohybově-estetický a spojenou
výtvarnou a keramickou dílnu). 
Bližší info na tel.: 272 930 149 od 8.30 do 15.00 hod.

PROGRAM V ZÁŘÍ 2006:

sobota ■■ 16. ■■ 16.30
Králíci z klobouku – pohádku známou z televizních
Večerníčků zahrají herci z divadla GENUS.

sobota ■■ 23. ■■ 16.30
Kopretina – pohádka o dvou kamarádkách, které
pomohou ze zámku vyhnat strašidlo, zahrají herci Vál-
kova kočovného divadla.

pondělí ■■ 25. ■■ 14.00
Stolečku, prostři se – v podání divadelní společnosti
Kejklíř.  

sobota ■■ 30. ■■ 16.30
Sněhurka a sedm permoníků – loutková pohádka
v podání divadla Lampion.

■■ Taiči v Klubce
Od září 2006 otevíráme v KD Klubka nový kurz taiči
pro začátečníky. Kurz je určen jak pro muže tak i pro
ženy každého věku. Je to relaxační cvičení, vedoucí
k uvolnění a ozdravění celého organismu a k nabití
nové energie. Cvičit začínáme v pondělí 18. 9. 2006
v 19.00 hod. Od 20.00 hod. následuje hodina pro
pokročilé. Kontakt: Lenka Titlová, tel.: 731 411 313

■■ Aerobik v Klubce
Od 19. 9. 2006 každé úterý od 18.00 do 19.30 hod.
pod vedením lektorky Hany Kašparové.

■■ Cvičení maminek a dětí v Klubce
Každé pondělí od 9.30 do 10.15 hod. pod vedením
lektorky Mgr. Jany Šipkové.

■■ Orientální tanec v Klubce
Zdokonalte svou postavu příjemným způsobem,
pečujte o své zdraví a krásu a tančete s námi orientál-
ní tanec. Nové kurzy v KD Klubka od 21. 9. 2006
každý čtvrtek 18.00–19.00 (středně pokročilí I)
a 19.00–20.00 (začátečníci). Neexistuje omezení věku
nebo postavy. Příznivá cena, slevy pro studentky.
Těšíme se na Vás! Přihlašte se na www.dalila.cz, 
tel.: 723 151 891, Petra Vicherková.

■■ Klubka pro nejmenší
Už v době mateřské dovolené mohou maminky zapojit
své děti do různých činností, obohatit je o základy roz-
ličných dovedností a rozvíjet jejich schopnosti před
vstupem do mateřské školy. Všestranné možnosti
nabízí dětem od dvou let v doprovodu rodiče KD Klub-
ka. Jde o hodiny cvičení, kde formou básniček, ryt-
mických popěvků a zábavných říkanek postupně děti
procvičují celé tělo, rozhýbávají a rozcvičují problema-
tické partie – ochablé svaly zad, nožní klenbu, podkole-
ní… Pozvolna si zvykají na motoricky náročnější cviky
jako poskoky, předklony, kotouly s dopomocí a základ-
ní ovládání míče. Není zanedbatelné, že poznávají
i kontakt s jinými dětmi, nutnost se rozdělit, ale
i poslechnout jednoduchý pokyn. Cvičení  probíhá
vždy v pondělí od 9.30 do 10.15 hod. V pohybově
estetických kurzech mají děti s rodiči zase možnost
vyzkoušet základní výtvarné techniky, procvičit si první
dětské  písničky s vlastním doprovodem hudebních
nástrojů a osvojit si počáteční jednoduché vědomosti
– o zvířátkách, ročních obdobích, názvech prstů, čís-
lech apod. Tyto kurzy probíhají v úterý dopoledne
a děti jsou v nich zařazeny podle věku a schopností.

■■ Angličtina na mateřské
Pro maminky na mateřské dovolené od října otevírá-
me kurzy angličtiny. Výuka  bude probíhat v malých
skupinkách (max. 9 maminek) a v průběhu výuky
bude zajištěno hlídání dětí ve vybaveném sále. Otvírá-
me 4 úrovně kurzů od začátečníků až po pokročilé.
Kurz bude probíhat jednou týdně v dopoledních hodi-
nách. Délka jedné lekce je 60 minut. Hlídání je zajiště-
no pro děti ve věku od 6 měsíců a je zahrnuto v ceně
kurzovného. Kurz nabízí ideální možnost příjemně vyu-
žít dopoledne a obnovit znalosti angličtiny. Zahájení
v týdnu od 2. 10. 2006. Cena 2 700 Kč. Přihlášky
a informace získáte na tel.: 739 054 930, ag. Hermes.

■■ Hlídání dětí – zájmová činnost pro děti, které
nechodí do MŠ
KD Klubka tradičně v průběhu školního roku připravu-
je program Klubíčko, který je určen dětem od tří let.
Po domluvě s lektorkou i pro děti mladší, které jsou
však dostatečně samostatné, aby tříhodinový pro-
gram byly schopné absolvovat. Program probíhá
v klubovně kulturního domu. Není nutné dítě na jed-
notlivé dny předem přihlašovat. Program je možné
využívat dle vaší potřeby nárazově nebo pravidelně.
Každý den má svou specializaci, probíhá uceleně a je
vhodné, aby dítě absolvovalo celé dopoledne.

ROZVRH KLUBÍČKA:

■■ V pondělí je část dopoledne věnována sportu,
hraní kolektivních her na sále, v případě pěkného
počasí chodí děti ven.

■■ Úterý je s dramatickou výchovou. Děti se učí různá
říkadla a básničky, pozornost je věnována správné
výslovnosti.

■■ Ve středu se děti věnují hraní na jednoduché hudeb-
ní nástroje a zpěvu písniček, správné rytmizaci apod. 

■■ Ve čtvrtek se v Klubíčku modeluje. Nejčastěji je to
z keramické hlíny. 

■■ Pátek je spojen s malováním a jinými výtvarnými
technikami.

Program probíhá každý den 
od 8.30 do 11.30 hod. Cena vstupenky je 80 Kč. 

V úterý dopoledne je možné navštěvovat samostatný
program pro předškoláky. Zde se děti připravují na
svůj vstup do školy. Procvičují si paměť, uvolňují ruku
pro správné psaní, zvládají základy matematických
představ. Dostávají své první domácí úkoly. Cena
vstupenky je 85 Kč. 

■■ Dále nabízíme pro předškolní děti (starší čtyř let)
v dopoledních hodinách  možnost výuky hry na zobco-
vou flétnu.

Základní umělecká škola
Křtinská 673, Praha 11

tel.: 267 900 131-5

PROGRAM V ZÁŘÍ 2006:

pátek ■■ 22. ■■ 19.00
Koncert dětského pěveckého sboru Eastern Cape
Children’s Choir z Jihoafrické republiky a dívčího
pěveckého sboru Pražská kantiléna.

Kostel U Salvátora

Pondělí ■■ 25. ■■ 18.30
Václav Hudeček a mladí talenti. ZUŠ J. Růžičky

Těšíme se na vás.

Občanské sdružení Společnou cestou nabízí veřejnos-
ti služby Občanské poradny Jižní Město, která bez-
platně, anonymně, diskrétně a nezávisle poradí
každému, kdo se na ni obrátí. Poradci podávají infor-
mace z oblasti sociálního zabezpečení, rodinněpráv-
ních vztahů, bydlení, pracovní, spotřebitelské,
majetkové apod. Nově poskytujeme informace týkají-
cí se Evropské unie a volného pohybu osob, přístupu
na pracovní trhy a ochrany spotřebitele v rámci EU
a dále kontakty na instituce EU.
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Šalounova 2024, Praha 11
tel.: 272 929 545, 272 917 077

e-mail: sal@ddmjm.cz, www.ddmjm.cz

Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 911 520, e-mail: jan@ddmjm.cz

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM V ZÁŘÍ 2006:

středa ■■ 6.
Den otevřených dveří. Hlavní budova, DDM JM –
Šalounova: od 14.00 do 18.00 hod. Na programu:
keramická dílna – ukázková hodina aerobiku – výtvar-
ná dílna – učebna výpočetní techniky – herna stolního
tenisu – klub Beroun – informace o kroužcích – zápis
do kroužků. Pobočka, DDM JM – Janouchova: od
12.00 do 18.30 hod. Na programu: prohlídka prostor –
informace o kroužcích – zápis do kroužků.

sobota ■■ 16. ■■ 9.00–19.00
Jenebův tajný závod – šifrovací hra. Akce je určena
pro až čtyřčlenná smíšená družstva.Věk: 15–99 let.
Cílem hry je dostat se z výchozí pozice do cíle s nej-
nižší časovou penalizací a v nejkratším časovém limi-
tu. Na trase vás čeká až 10 „mrtvých“ stanovišť. Na
každém z nich získáte informace o poloze dalšího sta-
noviště. Přihlášku a další informace naleznete na
www.ddmjm.cz/jtz nebo pište na e–mailovou adresu
lala@ddmjm.cz. Uzávěrka přihlášek: 9. 9. 2006. Akce
se koná za finanční podpory Magistrátu hl. m. Praha.
Kontaktní osoba: Zbyněk Lála.

sobota ■■ 16. ■■ 9.00–18.00
Pražské děti jedou do ZOO. Pražské DDM pro vás
připravily v trojské ZOO den plný zábavy. Otestovat si
můžete jak znalosti, tak i svou šikovnost. Kdo nechce
soutěžit, může navštívit třeba pódiový program nebo
zkusit jiné činnosti. Do ZOO můžete přijet buď auto-
busem MHD č. 112 ze zastávky Nádraží Holešovice,
nebo připlout lodí, která je vypravena speciálně pro
DDM. Lístky na loď jsou zdarma. Lístky do ZOO jsou
pro děti zlevněné, pro dospělé v plné výši. Lístky jsou
pro vás připraveny v každém pražském DDM. Pozor,
lístků je omezené množství, tak neváhejte! Akce se
koná za finanční podpory Magistrátu hl. m. Praha.

sobota ■■ 16. ■■ 9.00–17.00
Doglazování keramických výrobků z prázdninové
keramické dílny. Místo: DDM JM, Šalounova. Kon-
taktní osoba: Mgr. Veronika Belešová.

sobota ■■ 23. ■■ 8.30
Volejbalový turnaj smíšených družstev. XI. ročník.
Turnaj je určen pro smíšená družstva všech věkových
skupin. V každém družstvu musí být nejméně dvě
ženy. Do turnaje se mohou přihlásit družstva, která
hrají volejbal na rekreační úrovni nebo nejvýše IV. třídu
PVS. Prezence družstev v 8.30 hod., začátek turnaje
v 9.00 hod. Startovné: 300 Kč/družstvo. Po celý den
bude pro účastníky a diváky k dispozici malý bufet. Při-
hlášky zasílejte na adresu DDM JM, Šalounova, tel.:
272 929 545, formou sms na tel.: 721 567 426, pomo-
cí e–mailu: glaserova@ddmjm.cz. Uzávěrka přihlášek
je 18. 9. 2006. Do přihlášky uveďte název družstva
a kontakt na kapitána. Kontaktní osoba: Marie Glasero-
vá. Místo: ZŠ Ke Kateřinkám, sportovní areál. Akce se
koná za finanční podpory Magistrátu hl. m. Praha.

SOUTĚŽE:

■■ Fotosoutěž „Jižní Město objektivem dětí a mlá-
deže“. Téma soutěžních snímků: Jižní Město – Praha
11. Soutěž je určena pro děti a mládež od 10 do 18 let.
Uzávěrka soutěže je 20. 10. 2006. Podrobnosti nalez-
nete na www.ddmjm.cz/fotosoutez. Akce se koná za
finanční podpory MČ Praha 11.

■■ Soutěž „O nejlepší www stránku s tematikou
Prahy 11“. Téma soutěžních www: Jižní Město –
Praha 11. Soutěž je určena pro děti a mládež od 12
do 20 let. Uzávěrka soutěže je 20. 10. 2006. Podrob-
nosti na www.ddmjm.cz/soutezwww . Akce se koná
za finanční podpory MČ Praha 11.

KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007:
Název kroužku Věk+ Den a hodina Cena na školní rok Místo
Barevné čarování – výtvarka 3–6 let Po 15.30–16.30 900 Kč DDM Janouchova
Barevné pískání – flétna 4–7 let St 15.00–16.00 1 000 Kč DDM Janouchova
Basketbal – chlapci 12–15 let Čt 16.00–17.00 1 200 Kč ZŠ Ke Kateřinkám
Cvičení na míčích od 15 let Čt 18.00–19.00 900 Kč DDM Janouchova
Dětský klub – Beruška 3–6 let Út a Čt 9.30–11.30 1 000 Kč DDM Janouchova
Dětský klub – Sedmikráska 3–6 let Út a Čt 9.30–11.30 1 000 Kč DDM Šalounova
Divadelní studio od 17 let St 18.00–20.00 1 000 Kč DDM Janouchova
Dramatický experimentální 
soubor DĚS 17–23 let St 17.00–20.00 900 Kč DDM Šalounova
Flétna 6–15 let po dohodě 1 000 Kč DDM Janouchova
Flétna 7–11 let po dohodě 1 200 Kč DDM Šalounova
Florbal ročník 99–97 Út 15.30–16.30 1 200 Kč ZŠ Ke Kateřinkám
Florbal ročník 91–93 Út 16.30–17.30 1 200 Kč ZŠ Ke Kateřinkám
Florbal ročník 91–93 Út 16.30–17.30 1 200 Kč ZŠ Ke Kateřinkám
Florbal ročník 96–94 Út 15.30–16.30 1 200 Kč ZŠ Ke Kateřinkám
Fotbal 10–15 let Po 15.30–16.30 1 200 Kč ZŠ Ke Kateřinkám
Historický šerm 14–25 let Pá 15.00–16.00 1 000 Kč DDM Šalounova
Historický šerm 14–25 let Pá 16.00–17.00 1 000 Kč DDM Šalounova
Hrajeme si spolu (s rodiči) 3–18 měsíců Pá 9.45–10.45 50 Kč/hod. DDM Šalounova
Hrátky s přírodou 7 – 12 let Út nebo Čt 16.00–17.00 900 Kč DDM Janouchova
Kalanetika od 15 let St 18.00–19.00 900 Kč DDM Janouchova
Keramika 6–12 let Út 14.30–16.00 1 400 Kč DDM Šalounova
Keramika 6–12 let St 14.30–16.00 1 400 Kč DDM Šalounova
Keramika 6–12 let Čt 14.30–16.00 1 400 Kč DDM Šalounova
Keramika 6–12 let Pá 14.00–15.30 1 400 Kč DDM Šalounova
Keramika 12–18 let Út 16.00–17.30 1 400 Kč DDM Šalounova
Keramika 12–18 let St 16.00–17.30 1 400 Kč DDM Šalounova
Keramika 12–18 let Čt 16.00–17.30 1 400 Kč DDM Šalounova
Keramika dospělí Út 17.45–20.30 2 200 Kč DDM Šalounova
Keramika dospělí Čt 17.45–20.30 2 200 Kč DDM Šalounova
Keramika dospělí So 8.45 – 14.00 2 200 Kč DDM Šalounova
Klavír 6–15 let Po–Čt po dohodě 1 600 Kč DDM Janouchova
Klavír 7–11 let po dohodě 1 600 Kč DDM Šalounova
Klavír 6–15 let Po–Čt po dohodě 1 600 Kč DDM Janouchova
Kytara 10–17 let Út 17.00–18.00 1 000 Kč DDM Janouchova
Kytara 8–15 let Út 16.00–17.00 1 000 Kč DDM Janouchova
Kytara 8 –15 let Pá 14.30–15.30 1 000 Kč DDM Janouchova
Kytara 14–20 let Po, Út po dohodě 1 000 Kč DDM Šalounova
Kytara 8–15 let po dohodě 1 000 Kč DDM Šalounova
Line Dance od 14 let Út 18.30–20.00 1 000 Kč DDM Janouchova
Loutkové divadlo 8–12 let St 16.00–17.30 900 Kč DDM Janouchova
Modeláři 8–14 let St 16.30–18.00 1 000 Kč DDM Janouchova
Paleta – výtvarná výchova 8–15 let Út 15.30–17.00 1 000 Kč DDM Janouchova
Papírové modelářství 6–15 let St 16.45–18.00 1 000 Kč DDM Šalounova
Pastelka – výtvarná dílna od 6 let Po 15.30–16.30 1 000 Kč DDM Šalounova
PC grafika v programu 
Adobe Photoshop 12–15 let Út 16.00–17.00 1 000 Kč DDM Šalounova
Pohybové hry 3–6 let Čt 15.30–16.30 900 Kč DDM Šalounova
Scoubidou, korálky, mladá móda 8–15 let Út 17.00–18.30 1 000 Kč DDM Janouchova
Sluníčko – tanec 3–6 let Čt 15.30–17.00 1 000 Kč DDM Janouchova
Sportovky 7–11 let St 15.30–16.30 1 200 Kč ZŠ Ke Kateřinkám
Stolní tenis 8–15 let Út 15.30–17.00 900 Kč DDM Šalounova
Stolní tenis 8–15 let St 15.30–17.00 900 Kč DDM Šalounova
Stolní tenis 8–15 let Čt 15.30–17.00 900 Kč DDM Šalounova
Stolní tenis 8–15 let Čt 17.00–18.30 900 Kč DDM Šalounova
TPS Caasiopeia – břišní tance od 12 let Po 18.30–19.30 1 000/1 400 Kč DDM Šalounova
TPS Cassiopeia – aerobic 8–12 let Po a St 15.30–16.30 1 500 Kč DDM Šalounova
TPS Cassiopeia – aerobic 12–16 let Po a St 16.30–17.30 1 500 Kč DDM Šalounova 
TPS Cassiopeia – step aerobic od 14 let St 19.30–20.30 1 000/1 400 Kč DDM  Šalounova
TPS Cassiopeia – aerobic od 14 let Po 19.30–20.30 1 000/1 400 Kč DDM Šalounova
TPS Cassiopeia – break dance od 14 let Út a Čt 19.30–20.30 1 500 Kč DDM Šalounova
TPS Cassiopeia – břišní tance od 12 let Po 17.30–18.30 1 000/1 400 Kč DDM  Šalounova
TPS Cassiopeia – přípravka 4–7 let Út 15.30–16.30 1 000 Kč DDM Šalounova
TPS Cassiopeia – muzikálový tanec 12–15 let Út a Čt 17.30–18.30 1 500 Kč DDM Šalounova
TPS Cassiopeia – muzikálový tanec od 15 let Út a Čt 18.30–19.30 1 500 Kč DDM Šalounova
TPS Cassiopeia – street dance 8–12 let St 17.30–18.30 1 000 Kč DDM Šalounova
TPS Cassiopeia – street dance 12–16 let St 18.30–19.30 1 000 Kč DDM Šalounova
TPS Cassiopeia – muzikálový tanec 8–12 let Út a Čt 16.30–17.30 1 500 Kč DDM Šalounova
Trilobit – turistický oddíl 6–13 let St 15.00–16.30 900 Kč DDM Šalounova
Tvorba www 
– program Dreamweaver 12–15 let Po 16.00–17.00 1 000 Kč DDM Šalounova
Tvorba www 
– program Dreamweaver dospělí Po 17.00–18.00 1 000 Kč DDM Šalounova
Veverka – pohybová výchova 3–6 let Po 16.45–17.45 900 Kč DDM Janouchova
Volejbal 12–16 let St 15.30–16.30 1 200 Kč ZŠ Ke Kateřinkám
Volejbal od 16 let Čt 19.00–20.30 1 400 Kč ZŠ Ohradní
Volejbal – ŠSK – muži od 16 let St 16.30–18.00 1 400 Kč ZŠ Ke Kateřinkám
Volejbal – ŠSK – ženy od 16 let St 16.30–18.00 1 400 Kč ZŠ Ke Kateřinkám
Výpočetní technika 10–16 let Po 15.00–16.00 1 000 Kč DDM Šalounova
Výpočetní technika 10–16 let St 15.00–16.00 1 000 Kč DDM Šalounova
Výpočetní technika 10–16 let St 16.00–17.00 1 000 Kč DDM Šalounova
Výpočetní technika 10–16 let Čt 16.00–17.00 1 000 Kč DDM Šalounova
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KULTURNÍ POŘADY V ZÁŘÍ 2006:

středa ■■ 6. ■■ 19.00
Duše zvířat – jak žijeme společně. Komponovaný
pořad. O knížce „Tajemná duše zvířat“ hovoří autorka
PhDr. Olga Krumlovská, příběhy známých osobností
a jejich zvířecích přátel z knihy „Kolja...to neznáte
mého psa“ čte herečka Gabriela Filippi, hudba z prv-
ního alba relaxační hudby pro psy BARKarole (Austrá-
lie), kde skladby doprovází „zpěv“pejska Dory.
Příběhy zvířat a jejich ochránců za Nadaci na ochra-
nu zvířat vypráví publicistka Alena Heinová.

čtvrtek ■■ 7. ■■ 19.00
Hlas, který léčí. Známý a oblíbený zpěvák Karel Keke-
ši, bývalý člen Orchestru Václava Hybše, svým „hla-
sem, který léčí“ doprovodí směsí vybraných písní
soubor básnických textů ze sbírky „Sníh z křídel mých“
v podání jejich autorky, básnířky Jarmily Moosové.

středa ■■ 13. ■■ 19.00
Ramana Mahárši, jak jsme ho znali. Vyprávějí jeho
žáci Dr. Ánantanárajana Rao, C. V. Yogi a P. V. Šastrí.
Přednáší filozof, jogín, autor četných knih s duchovní
tematikou PhMr. Rudolf  Skarnitzl. 

čtvrtek ■■ 14. ■■ 19.00
Tónovací meditace. Je založena na prastaré tradici
Nada jógy a je přizpůsobena potřebám a podmínkám
moderního způsobu žití. Nabízí širokou škálu praktic-
kých využití: vědomou kontrolu mysli, překonávání
stresu a deprese, rozvíjení intuice a vnímání, duchov-
ní růst a další. Seminář trvá dvě a půl hodiny a zahr-
nuje teoretickou průpravu a praktická cvičení.
Přednáší v Austrálii žijící muzikolog PhDr. Jaroslav
Kovaříček. Doplňkem je kompaktní disk, který slouží
jako průvodce meditačních cvičení.

pátek ■■ 15. ■■ 19.00
Typologické vidění. Přirozené základy antropologické
biotypologie. Čím realizujeme svůj? Klíčové vlastnosti
a jejich znaky. Křišťálově průzračný vesmír! Není se
čeho bát! Co všechno lze zjistit pomocí antropologic-
ké biotypologie. Přednáší Ing. Jiří Mihola, CSc.

neděle ■■ 17. ■■ 19.00
Zpíváme, zpíváte, zpívají .... Mantry. Mj. zhudebněné
psychologem a terapeutem H. Marshallem aj. Na kytaru
hraje, zpívá a slovem doprovází Richard Holický.

středa ■■ 20. ■■ 19.00
Etikoterapie – cesta ke zdraví. Jak odstranit příčiny
trápení. Láska a štěstí je v nás. Přednáší etikoterape-
utka Zdenka Hoffmanová.

čtvrtek ■■ 21. ■■ 19.00
Tarot a uplatnění v životě. Přednáší psychoterapeut-
ka Eva Kňapová.

pátek ■■ 22. ■■ 19.00 
BALI – ostrov krásy a inspirace. V této přednášce
poznáme nejen exotickou přírodu, ale i lidi, kteří dove-
dou žít v harmonii s přírodou i společností a jejichž
hodnoty jsou formovány duchovní vyspělostí a smys-
lem pro krásu. Jejich tradiční způsob života je násle-
dování hodnou inspirací i pro západního člověka.
PhDr. Jaroslav Kovaříček našel na Bali svůj spirituel-
ní domov, rád se podělí o své zkušenosti i prožitky
s každým, kdo touží po modelu života radostného
a smysluplného.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA:

■■ Od středy do neděle v 15.00
VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazová fantazie –
část II. Je tvořená unikátním spojením projekce obra-
zů Z. Hajného se snímky z Hubbleova teleskopu. Kos-
moobrazy vznikající tímto spojením jsou při každé
projekci vždy originální, divák má tak ojedinělou mož-
nost být svědkem zrodu nových a původních kosmo-
vizí. Ze záznamu doprovází T. Fischerová a M.
Moravec, hudba a zpěv Yoshié Ichige. Autor: Z. Hajný,
režie: V. Poltikovič.

■■ V sobotu a neděli v 17.00
PUTOVÁNÍ  VESMÍREM – hudebně poetická kompo-
zice – část III. S projekcí mystických obrazů Z. Hajné-
ho a snímků z hlubin vesmíru. Vesmírná relaxace
s hudbou i slovem. Ze záznamu provází J. Kováříček,
studio KOVA Production Austrálie.

OTEVŘENO:
Galerie a prodejna: středa až neděle 14.00–19.00
Křišťálová čajovna: sobota 19.00–22.00 vstup zdarma
Vstupné do galerie a čajovny 60 Kč, 
děti a senioři 35 Kč, ZP, ZTP, ZTP-P zdarma. 
Ceny vstupenek na pořady 40 Kč až 120 Kč 
v předprodeji v pokladně galerie.
Vstupenka na pořad platí 
také pro návštěvu galerie před pořadem.

Zakouřilova 955/9, 149 00 P 11-Chodov
tel.: 272 950 557, www.cestykesvetlu.cz

e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Unikátní umělecký interiér Zdeňka Hajného
s obrazy a světelnými objekty z krystalů, který
působením hudby a měnícího se osvětlení nabí-
zí prostředí jediné svého druhu na světě. 
Součástí galerie je také expozice výtvarných děl
předních českých výtvarníků: Z. Čechové, 
M. Eremiášové, J. Š. Fialy, O. a M. Hudečko-
vých, J. Kristoforiho, J. Nálepy, J. Skřivánka, 
J. Šerých, O. Zoubka a dalších.

Prodejní výstava děl výše jmenovaných 
a hostujících umělců.

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

ROMAN SAILER – PROMĚNY PŘÍRODY II
od 4. 9. do 30. 9. 2006
Roman Sailer se narodil v roce 1974 v Praze. Studoval
práva, pracoval na turistických informacích, byl knihov-
níkem a od r. 1997 je učitelem anglického jazyka. Kres-
lí a maluje od roku 1996 pod vedením akademické
malířky Venduly Březinové a dalších výtvarníků. V letech
1999–2004 absolvoval dálkové studium na Střední umě-
lecké škole grafické v Jihlavě. Hlavní téma jeho tvorby
jsou přírodní motivy – krajina v okolí Prahy, stébla trávy,
rybky a břehy zatopených pískoven u Staré Boleslavi,
malované technikou vaječné tempery, technikou rozmý-
vané tuše nebo kreslené uhlem rovnou v přírodě. Vytvá-
ří také ilustrace k tradiční japonské poezii „haiku“.

První samostatnou výstavu uspořádal v roce 2004
v Horáckém divadle v Jihlavě a také se zúčastnil skupi-
nových výstav. Od počáteční naivní tvorby přes impre-
sionistickou krajinomalbu se Roman Sailer
propracovává k vlastnímu výtvarnému výrazu – lyrické
abstrakci. Po celé září budou obrazy těšit vaše oči v kni-
hovně na Opatově. Výstava bude zahájena v 19.00 hod.
v pondělí 4. září 2006.

Těšíme se na vás. Olga Kučerová

Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759, e-mail: opatov@mlp.cz

Pobočka Opatov

VÝPŮJČNÍ DOBA:
Pondělí jen studovna 9.00–19.00 hod.
Úterý–Pátek 9.00–19.00 hod.
Sobota 9.00–15.00 hod.

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

Pobočka Jírovcovo nám.

VÝPŮJČNÍ DOBA:
Úterý 9.00–19.00 hod.
Středa 12.00–19.00 hod.
Čtvrtek 9.00–19.00 hod.
Pátek 9.00–15.00 hod.

U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00

Tel.: 271 913 590, mob.: 607 534 184
Po–Pá od 10.00 do 20.00 hod.

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

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

CO NABÍZÍME?
■■ internet, tisk, kopírování A4, skenování, faxování,

vypalování CD
■■ prodej a renovace inkoustových náplní do tiskáren  
■■ PC kurzy
■■ pravidelné pořádání výtvarných výstav v prosto-

rách našeho klubu
■■ kurz angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé 
■■ poradenskou činnost pro hendikepované a seniory 
■■ rezervaci a prodej vstupenek – Ticketportál.cz 
■■ organizování kulturních akcí nejen pro zdravotně

postižené a seniory

Internet a podstatnou část našich služeb poskytujeme
pro držitele ZTP/P zcela zdarma, velké cenové slevy
máme také pro držitele ZTP, studenty, děti a seniory.   

CENÍK:
Internet
1 hodina ZTP/P zdarma
1 hodina studenti, děti, senioři 20 Kč
1 hodina ostatní 40 Kč
Fax dle tarifu a pásma
Skenování pro všechny 10 Kč
Vypalování dat CD (vypalování a CD)

ZTP/P 10 Kč
ostatní 30 Kč

Tisk, kopírování
barevný tisk od 5 do 15 Kč
A4  jednostranně 2 Kč
A4  oboustranně 3 Kč

KURZY:
■■ Přijímáme ještě přihlášky na čtvrtletní nebo
měsíční individuální PC kurzy na období září až pro-
sinec 2006.
■■ Kurzy anglického jazyka – vždy ve středu od
16.30 hod. mírně pokročilí a od 17.30 hod. pokročilí.
Přijímáme ještě přihlášky.

Nabízíme zdravotně postiženým možnost uspořá-
dat výstavu obrazů, grafiky nebo  umělecké foto-
grafie v prostorách našeho klubu.

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:
■■ Zveme vás na výstavu umělecké fotografie 
Delijanky BERANOVÉ – „VÝLETY“
Fotografii se věnuje od roku 1987, kdy pro ní po těž-
kém zranění byla prostředkem k zapamatování si
míst, situací i nálad.
Výstava potrvá do 29. září 2006.
Otevřeno: Po–Pá od 10.00 do 20.00 hod.

VÝPŮJČNÍ DOBA:
pondělí 13.00–18.00 hod.
úterý 8.00–13.00 hod.
středa 9.00–18.00 hod.
čtvrtek 12.00–17.00 hod.
Informace: paní Eva Buzková, tel.: 272 937 431

Místní lidová 
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

GALERIE
CESTY KE SVĚTLU
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Nabízíme otevřený prostor pro setkávání,
kam si můžete přijít popovídat a posedět, vypít šálek
lahodného čaje v Amundsenově čajovně, zahrát si fot-
bálek  (5 Kč), stolní tenis a kulečník (2 Kč). Můžete se
též občas výtvarně vyřádit, zajamovat si a zatančit při
hudební sešlosti nebo se mrknout na výstavu. K dis-
pozici je i Antikvariát s literaturou pro dlouhé polární
podvečery, zkušebna pro začínající kapelky, prostor
pro výstavy…
Uvítáme vaše nápady a projekty, jako např. promítání
z cest, koncerty, party, dílny, přednášky, divadlo, čtení…

ŠESTÉ DOBYTÍ JIŽNÍHO PÓLU
Již šestý ročník divadelně hudebního open-air festivalu
Dobytí Jižního pólu organizuje na Jižním Městě Komunit-
ní centrum Jižní Pól. V sobotu 30. září od 14 hodin bude
Jižním Městem procházet divadelní průvod masek, které
budou veřejnost zvát na program, který od 15 do 22 hodin
poběží v Centrálním parku na Opatově. Vstup na festival
je zdarma. Tato jedinečná kulturní akce je součástí Dnů
Prahy 11, během nichž se neziskové organizace, které
zde působí, představují široké veřejnosti.

„Vystupovat budou kapely různých hudebních žánrů.
Zajímavé bude určitě vystoupení Neomluveného divadla.
Během koncertů bude pro děti připraven zábavný pro-
gram, na jehož přípravě spolupracují další kluby pro děti
a mládež působící na Jižním Městě,“ upřesňuje Jindřich
Exner, koordinátor nízkoprahových programů pro děti
a mládež občanského sdružení Proxima Sociale.

Kromě bohatého programu se návštěvníci budou moci
seznámit s aktivitami Jižního Pólu. „Jedná se o nízkopra-
hové zařízení nabízející psychosociální služby komunitního
charakteru. V současnosti v tomto centru realizujeme tři
programy: nízkoprahový klub pro děti a mládež Jižní Pól,
terénní sociální práci a Job Klub, který nabízí poradenství
při hledání zaměstnání. V září otevíráme navíc JOB KLUB
C@FÉ, kde mohou zájemci využít k hledání práce inter-
net,“ dodává ředitelka sdružení Martina Zimmermannová. 

Gabriela Böhmová

Nízkoprahový klub 
občanské sdružení, 

Proxima Sociale

Michnova 1622, Praha 11, tel.: 272 916 482
e-mail: jiznipol@proximasociale.cz

www.proximasociale.cz

PROVOZ KLUBU
Po 15.00–21.00 hod. Petr a Petra
Út 15.00–21.00 hod. Petr
St 15.00–21.00 hod. Petra

14.00–15.00 hod. kontaktní hodiny Petra
Pá 15.00–21.00 hod. Petr a Ilona

JOB KLUB JOB KLUB C@FÉ
Po 14.00–18.00 hod. Út 10.00–16.00 hod.
Čt  9.00–12.00 hod.

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

Kubátova 1/32, Praha 15-Hostivař 
tel.: 271 750 548

e-mail: info@toulcuvdvur.cz
www.toulcuvdvur.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST V ZÁŘÍ 2006:

Sobota  ■■ 9.  ■■ 9.30–12.00
DOŽÍNKY pro nejmenší. Rodiče s dětmi si vyzkouší
mlácení obilí cepy, mletí obilí a vyrobí si drobnosti ze
slaného těsta. Na procházce za zvířátky si povíme,
jaký význam měly dožínky. Poděkujeme panu hospo-
dáři za úrodu a nakonec si každé dítě upeče na ohništi
chlebovou placku. Proběhne v mateřském klubu
Mateřídouška. Nutná rezervace na tel.: 271 750 548.
S sebou: vhodné oblečení – na procházku za zvířátky
půjdeme za každého počasí. Členský příspěvek: rodi-
na s 1 dítětem 70 Kč, rodina se 2 dětmi 100 Kč.

středa  ■■ 13.  ■■ 9.30–12.30
VÍME, CO JÍME? Přijďte si vyzkoušet jak zdravě, chut-
ně a levně zařadit do našeho jídelníčku produkty biolo-
gického zemědělství. Tentokrát dostanete návody, tipy
a recepty jak na pečení chleba. Součástí je i procházka
biozahrádkou, ochutnávka společně uvařeného jídla,
bylinkový čaj, vytištěný recept a další informace. Probí-
há v mateřském klubu Mateřídouška. Nutná rezervace
na tel.: 271 750 548. Členský příspěvek: Dospělý
(+0–1 dítě) 90 Kč; dospělý + 2 děti 120 Kč.

pátek a sobota  ■■ 15. a 16.
13. BIOJARMARK A DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI. Bio-
jarmark bude zahájen v pátek 15. září 2006 ve 14.00
hod. a potrvá do 19.00 hod. Letos bude hlavním
tématem biomaso, ale na své si samozřejmě přijdou
i vegetariáni. Čekáme na tři desítky ekozemědělců
a obchodníků s biopotravinami i mnoho řemeslníků
a prodejců tradičního zboží. Program v sobotu 16. září
od 10.00 do 18.00 hod. obohatí Dožínková slavnost,
která v 15.00 hod. vyvrcholí dožínkovým průvodem.
Po celý den budou především pro děti připraveny
rukodělné dílničky, ale i prohlídky farmy a historických
prostor špýcharu. Spolupořadatel: Liga ekologických
alternativ. Vstupné na oba dny: dobrovolné.

sobota  ■■ 23.
PŘES HŘEBENY (vycházka). Podzim v hlubokých
brdských lesích září barvami a voní houbami. Naše
vycházka přes Hřebeny skončí v Hluboši prohlídkou
zámku, prvního letního sídla TGM, a přilehlého parku
s velmi zajímavou minulostí. Všem, kteří se přihlásí na
tel.: 271 750 548, sdělíme přesné informace o odjez-
du. Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad lekto-
ra a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopravu
a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná se
za každého počasí!

pondělí  ■■ 25.  ■■ 16.00–18.00
ROK NA ZAHRADĚ – SKLIZEŇ. Nastává období
zavařování a zužitkování výpěstků. My se zaměříme
na zpracování dýní a cuket. Domů si odnesete nejen
množství rad, návodů a nápadů, ale i vlastnoručně
naložené cuketové matesy. Zájemci, hlaste se na tel.:
271 750 548. Účastnický poplatek: dospělí 30 Kč; děti
od 6 let, studenti a důchodci 15 Kč.

středa  ■■ 27.  ■■ 10.00–12.30
BÝT ČI NEBÝT? Program pro všechny, co nechtějí žít
stylem „po nás potopa“. Tentokrát na téma „Člověk
– pán tvorstva?“. Probíhá v mateřském klubu Mateří-
douška. Nutná rezervace na tel.: 271 750 548. Člen-
ský příspěvek: Dospělý (+0 a více dětí) 90 Kč.

Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem
č. 177 do zastávky Toulcův dvůr.
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■■ Nedělní shromáždění: 10.00 hod. (písně, kázání Boží-
ho slova, modlitby za osobní potřeby přítomných).

■■ Vždy v ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782 (vchod
v levé části budovy, zvonek s nápisem Křesťanský
sbor). Kontakt: pastor Zdeněk Marván, 

tel.: 272 932 119, 603 174 268

Křesťanské společenství
Modletická ulice 1401, Praha 4

Scházíme se  v klubu Na Dně 
v Křesťanském centru (vchod E).
Srdečně vás zveme na nedělní bohoslužby přístupné
veřejnosti.

neděle 3., 10., 17. a 24. září 2006
od 9.30 do 11.30 hod.

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

Informace: Zdeněk Rašovský, zdeba@volny.cz, 
tel.: 606 220 297 a Jan Liebig, jan.liebig@tiscali.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Kostel sv. Františka z Assisi
Pondělí 6.30 • Úterý 18.00 + výstav Nejsvětější
Svátosti • Středa 18.00 • Pátek 18.00 
• Sobota 7.30 • Neděle 8.30, 10.30, 20.00

Kaple sv. Ludmily v KC Modletická
Křesťanské centrum – JM, tel.: 774 171 556
Čtvrtek 18.00 • Neděle 10.00

FARNÍ KNIHOVNA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
je umístěna v suterénu farní budovy. Je
poměrně velmi dobře vybavena nejen
literaturou duchovně zaměřenou (bible,
její výklady a úvody, církevní dějiny,
duchovní osobnosti a svatí, církevní doku-
menty aj.), ale i literaturou zabývající se

dějinami všeobecně, uměním, cestopisy, beletrií,
mapami a literaturou řady dalších oborů včetně dětské
literatury – celkem přes 4 000 svazků. Kromě toho je
možné si vypůjčit i časopisy různého zaměření;
v poslední době jsme získali i menší množství nahrá-
vek na kazetách a CD.

Knihovna, v níž je možno si knihy půjčovat, je zatím
otevřena každou neděli od 9.30 do 12.00 hod., v pří-
padě většího zájmu bude možné ji zpřístupnit i v někte-
rý všední den.

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ „ŽIVOT Z VÍRY“
Zveme všechny, kteří mají zájem rozvíjet svůj život
z víry, poznávat základy křesťanství, diskutovat o filo-
zofických a náboženských pohledech na život, prohlu-
bovat svoji modlitbu, meditovat o žalmech a hovořit
o dalších zajímavých otázkách, na pravidelné středeč-
ní setkávání do farního sálu v 19.00 hod. Jedná se
o živá a názorově otevřená setkání, na něž zveme
všechny, kdo se chtějí nejen více dovědět o těchto
otázkách, ale též navzájem obohacovat sebe i druhé,
a podělit se o své zkušenosti z hledání hodnot trva-
lých a každému prospěšných. Vítáni jsou všichni,
nebojte se přijít a zapojit se. Setkání vede náš jáhen
Pavel Urban. 
Konají se společné přípravy na svátosti. Pokud uvažu-
jete o uzavření církevního sňatku nebo o přijetí svá-
tosti křtu, můžete se na nás také obrátit. Bližší
informace poskytne P. Karel Kočí na telefonním čísle
777 101 941.

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Františka z Assisi

Na Sádce 18, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 934 261

e-mail: fara.chodov@volny.cz
www.kcmt.cz

Budova 
Křesťanského centra JM
Modletická 1401 
vchod E, 1. patro
tel.: 603 180 180 

http://alterapars.hopto.org
e-mail: alterapars@seznam.cz

NABÍDKA KURZŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007:
■■ kytara (klasická nebo folková) 
■■ flétna (zobcová nebo příčná) ■■ klavír ■■ klávesy
■■ housle ■■ zpěv ■■ keramika a výtvarné techniky
Hudební kurzy se konají buď pro jednoho žáka nebo
ve dvojici, výtvarné kurzy se konají v malé skupině. 

Cena: Hudební kurzy cena dle typu a délky hodiny
a podle počtu žáků v kurzu. Keramika a výtvarné tech-
niky – 1x týdně 90 minut – 1 450 Kč/pololetí.

Zápis: Ve čtvrtek 14. 9. od 16.00 do 18.00 hod.
v Klubu Na Dně (Křesťanské centrum Jižní Město,
Modletická 1401, vchod E, přízemí). Před zápisem je
dobré se předběžně přihlásit na tel.: 603 180 180
(paní Sehnoutková). Výuka začíná 11. 9. 2006.

TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
PRAHY 11 NA KANÁLU UPC:

7.45, 12.45, 18.45 A 22.45

Zpravodajství můžete sledovat i na:
www.praha11.cz
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VII.

V Ladech 10
Šeberov 

Kazatel: Dr. David
Javornický

www.cb.cz/praha4

Českobratrská 
církev evangelická

Po prodeji sborových budov v Žilinské ulici na Spořilo-
vě se scházíme v prostorách občanské poradny
Společnou cestou, Donovalská 1862.
Sbor dokončuje stavbu sborového domu a připravuje
slavnost otevření kostela v sobotu 7. a neděli 8. 10.
2006. Do té doby bude ještě „omezený letní“ program.

Bohoslužby – neděle 9.30 – děti mají svůj program.

Informace a adresa pro poštu:
Tomáš Bísek, farář, Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 271 910 339, E-mail: tomas.bisek@evangnet.cz
Aktuální informace také na internetové 
adrese: http://sporilov.evangnet.

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

neděle  ■■ 10.00 
Dopolední shromáždění pro veřejnost. Program:
písně, slovo na aktuální téma z Bible. Vlastní program
pro děti od 2 do 5 let a pro školní děti. Vyprávění, hry,
soutěže. Mimo pravidelnou nedělní bohoslužbu probí-
há od 10.00 do 11.30 hod. i klub pro dorost.

úterý  ■■ 9.30–12.00
Motýlek – dětský klub pro předškolní děti. Klub
nabízí místo pro setkávání dětí a rodičů a pro společ-
né podnikání.

středa  ■■ 17.30–18.30
Cvičení žen bez rozdílu věku.

čtvrtek  ■■ 18.00–21.00
Mládež + Klub Escape. Hledáme smysl života
a odpovědi na problémy každodenního života. ESCAPE
– klub pro mládež. Podnikáme fakt dobrý akce.

pátek  ■■ 15.00–17.00
Klub Velryba – Opatov. Pro děti od 9 do 14 let. V klu-
bovně v ZŠ Ke Kateřinkám.

FLORBALOVÝ KLUB VELRYBA
Klub pro kluky a holky ve věku 10–14 let, kteří mají
chuť si každý týden zatrénovat, zahrát fotbal, pobavit
se a popřípadě se zúčastnit nějaké akce (soustředění,
přespávačky, bowling, hry po Praze, letní tábor atd.).
Čas od času si zahrajeme zápas s jiným klubem!
Tréninky máme každý pátek od 16.00 do 18.00 hod.
v Modré škole na Hájích. Cena za pololetí je 900 Kč,
částka slouží na pokrytí provozních nákladů. 
Kontakt a další informace: Zdeněk Zimmermann, 
tel.: 732 515 943, www.cb.cz/praha4/florbal

Aktuál televizní zpravodajství Prahy 11

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

Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 912 124, 

603 468 151
benjamin.webpark.cz

E-mail: benjamin@cmail.cz

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

ZÁPISY DO NOVÝCH KURZŮ:
úterý 5. 9.   10.00–12.00 hod.
středa 6. 9.   16.00–18.00 hod.
čtvrtek 7. 9.   10.00–12.00 hod.

PROGRAM V ZÁŘÍ 2006:

■■ ČAS BÝT SPOLU – pro rodiče s dětmi od 9 měsíců
– nabízíme možnost setkávat se, vyměňovat si zkuše-
nosti, děti mají možnost využít pro svoji hru a pohyb
netradiční pomůcky pro rozvoj jemné i hrubé motoriky,
odborné rady jim poskytne zkušená  pohybová  instruk-
torka. Program probíhá v dopoledních i odpoledních
hodinách, skupinky jsou rozdělené podle věku dítěte.

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

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

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

■■ KONDIČNÍ CVIČENÍ MAMINEK S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
–  je určené pro maminky, zahrnuje cvičení  na míčích,
s overbally, body building, step aerobik, power yogu
a strečink.  Probíhá denně dopoledne  od 10.15 hod.
V době cvičení je zajištěno hlídání dětí jakéhokoliv
věku. Odpolední hodiny kondičního cvičení  jsou oteví-
rány až podle zájmu a většinou není zajištěno hlídání.

■■ CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – cvičení se zkušenou
porodní asistentkou. Zahrnuje cvičení na míčích
a s overbally zaměřené na problematické svalové sku-
piny a na  odstranění bolestí zad. Naučí vás relaxovat
a správně dýchat. Cvičení probíhá v pondělí v 16.00
hod. a ve středu v 11.00 hod. s možností hlídání dětí.

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

■■ DĚTSKÝ AEROBIC PRO DĚTI 5–7 LET, 8–11 LET
– cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé využívá
rytmu k tvorbě správného držení těla a získání správ-
ných pohybových návyků. Zařazeno je i posilování
oslabených svalových skupin.

■■ BENJAMÍNEK – cvičení v tělocvičně – hravý program
pro neposedné předškoláky od 4 do 6 let. Zahrnuje
nácvik pohybových dovedností, míčové hry, průpravné
cvičení  pro všechny sporty. Cvičí se jednou týdně ve
čtvrtek v 16.00 hod. v tělocvičně ZŠ Ke Kateřinkám.

■■ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ DOSPĚLÝCH NA MÍČÍCH –
Cvičení určené pro ženy s problémy se zády a klouby.
Uvolňuje svalové napětí, posiluje oslabené svaly. 
Cvičení s rehabilitačními míči a overbally. Cvičení pro-
bíhá v pondělí v 18.30 hod. a ve čtvrtek v 19.00 hod.

DALŠÍ PROGRAM:

■■ HERNA POD STŘECHOU:
Otevřeno: po–pá   9.00–12.00, po–čt  16.00–18.00
Objednávky: počet osob v kurzech je omezen kapa-
citou, proto je nutné se předem objednat.
Spojení: metro Háje, autobusy č. 154, 213, 271, 170,
zastávka Horčičkova

Budova Křesťanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

tel.: 267 915 115
776 743 446 – Jana Laštovičková

www.mc-domecek.cz
e-mail: mcdomecek@seznam.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček – Jižní Město, YMCA Praha

PROGRAM V ČERVNU 2006

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

úterý  ■■ 9.30–12.30
Setkání křesťanských maminek. 

úterý  ■■ 15.00–18.00
Odpoledne pro všechny – výtvarná dílnička.

středa  ■■ 9.30–12.30
Dopoledne pro všechny. 10.30: zpívání u kytary.

středa  ■■ 17.00–19.00
Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nutno
objednat na tel.: 777 200 431.

čtvrtek  ■■ 10.00–12.30
Dopoledne pro nejmenší (0–2 roky) a doprovod.

čtvrtek  ■■ 15.00–17.30
Odpoledne pro nejmenší (0–2 roky) a doprovod.

pátek  ■■ 10.00–13.00
Dopoledne pro všechny. 

Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nabízí
pomoc při orientaci v různých formách antikoncepce,
nabízí přirozenou a bezpečnou metodu vyhnutí se těho-
tenství,  hledání příčin neplodnosti apod. Poradnu mohou
navštívit ženy, dívky, manželské či snoubenecké páry, při-
jít 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). Nutno se
objednat na tel.: 777 200 431, Erika Oberfalcerová.

„Jak na to“. Besedy se zajímavými lidmi nad zají-
mavými tématy z oblasti rodiny, výchovy dětí, mezi-
lidských vztahů apod. Besedy se konají každé
PONDĚLÍ v Domečku. Oslovili jsme odborníky (psy-
chology, lékaře, instituce zabývající se vzděláváním
veřejnosti v oblasti výchovy dětí) ale i „obyčejné“
maminky s bohatými zkušenostmi a tito lidé jsou
ochotni se s námi podělit o své názory a rady v urči-
tých oblastech (např. problematika vztahů v rodině,
zdravý vývoj dítěte apod.). Při 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 ZÁŘÍ 2006:
Do uzávěrky nebyla témata známa. Pro aktuální infor-
mace volejte Danu Bartošovou na tel.: 777 237 389.

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

POZOR!!! 
Mateřské centrum Domeček hledá nové maminky,
které by se chtěli podílet na rozvíjení Domečku. 
Bližší informace na tel.: 776 743 446
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VOLNOČASOVNÍK září 2006

VIII.

Modletická 1401, Praha 11
mobil: 774 171 556

e-mail: krestanske@centrum.cz
www.KCJM.duch.cz

PROGRAM V ZÁŘÍ 2006:

pátek  ■■ 1.  ■■ 16.30
První poprázdninové setkání Anonymních alkoholi-
ků – pro každého, kdo chce abstinovat, informace na
tel.: 732 280 567 (klubovna, vchod B).

neděle  ■■ 3.  ■■ 10.00
První poprázdninová mše svatá (kaple, vchod A).

pondělí  ■■ 11.  ■■ 16.00
Kláštery a řeholní řády, přednáška Mgr. Pavla Urba-
na, Sdružení křesťanských seniorů (Klub Na Dně,
vchod E).

neděle  ■■ 17.  ■■ 15.00
Velká zahradní slavnost na zahájení školního roku
– přijďte poznat sousedy a setkat se se starými zná-
mými, slavnostní otevření zahrady zrekonstruované v
rámci grantu Nadace VIA, hry pro děti a dospělé, opé-
kání buřtů, večerní fire–show (zahrada, vchod E).

pátek až neděle  ■■ 22.–23.
Vodácký víkend, Křesťanský sportovní klub, informa-
ce a přihlášky na tel.: 603 256 411.

čtvrtek  ■■ 28.  ■■ 10.00–18.00
Den vodních sportů, celodenní prezentace vodních
sportů, zejména kanoistiky, Křesťanský sportovní
klub, informace a přihlášky na tel.: 603 256 411 (lodě-
nice SK Lokomotiva Braník).

PRAVIDELNÝ PROGRAM 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007:

■■ pondělí
9.30–12.30 Jak na to, přednášky a diskuse nad zají-
mavými tématy (rodina, výchova, vztahy, Mateřské
centrum Domeček (vchod E).
10.00–12.00 Farní charita Chodov, úřední hodiny
(vchod B).
14.00–18.00 Klub DIXIE, nízkoprahový klub pro děti
(vchod A).
15.00–20.00 Ymkárium, nízkoprahový klub pro mlá-
dež (vchod C).
16.00 Sdružení křesťanských seniorů, setkání, 2.
pondělí v měsíci (vchod E).
16.00 Miniškola, sport, kultura a neformální vzdělává-
ní v křesťanském duchu, Křesťanský sportovní klub,
tel.: 603 256 411.

■■ úterý
9.30–12.00 Setkání křesťanských maminek, Mateř-
ské centrum Domeček (vchod E).
15.00–20.00 Ymkárium, nízkoprahový klub pro mlá-
dež (vchod C).
16.00–17.00 Výuka náboženství pro děti (vchody A,
B, E).
16.30–18.00 Poradna přirozeného plánování rodi-
čovství (nutno objednat se na tel.: 777 200 431).

■■ středa
9.30–12.30 Dopoledne pro všechny, Mateřské cent-
rum Domeček (vchod E).
10.00–14.00 Farní charita Chodov, úřední hodiny
(vchod B).
15.00–20.00 Ymkárium, nízkoprahový klub pro mlá-
dež (vchod C).
16.00 ArtFunForum školáci, křesťansky orientovaná
výtvarka, vážná hudba, dramatická a literární výchova,
Křesťanský sportovní klub, tel.: 603 256 411.
17.00–19.00 Poradna přirozeného plánování rodi-
čovství (nutno objednat se na tel.: 777 200 431).

■■ čtvrtek
10.00–12.30 a 15.00–17.30 Otevřeno pro nejmenší
do 2 let, Mateřské centrum Domeček (vchod E).
16.00 Miniškola, sport, kultura a neformální vzdělává-
ní v křesťanském duchu, Křesťanský sportovní klub,
tel.: 603 256 411.

17.30 Aerobic pro děvčata, Křesťanský sportovní
klub, tel.: 603 256 411.
18.00 Katolická farnost, bohoslužba (vchod A).
19.00 ArtFunForum/KSK Workshop, otevřené spo-
lečenství s modlitbou a veřejně prospěšnými činnost-
mi, Křesťanský sportovní klub, tel.: 603 256 411.

■■ pátek
10.00–12.00 Farní charita Chodov, úřední hodiny
(vchod B).
10.00–13.00 Dopoledne pro všechny, Mateřské
centrum Domeček (vchod E).
16.30–18.00 Anonymní alkoholici, setkání (vchod B).
19.30 ArtFunForum dospělí, kulturní večer, prezen-
tace literární, hudební, divadelní, výtvarné a vzdělávací
práce, Křesťanský sportovní klub, jednou měsíčně
(Klub Na Dně, vchod E).

■■ neděle
9.30 Křesťanské splečenství Praha, bohoslužba,
mimo 1. neděli v měsíci (vchod E).
10.00 Katolická farnost, bohoslužba (vchod A).
13.00 Mezinárodní letniční církev, bohoslužba
(vchod A).

Dubnova 806, Háje
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz

e-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950

budova Křesťanského centra JM
Modletická 1401, tel./fax: 272 919 803

e-mail: kaminek@kaminek.org
www.kaminek.org

www.kamínek.org/nadne

Modletická 1401
Praha 11-Opatov
tel.: 267 913 338

e-mail: ymkarium@ymca.cz

Otvírací doba v novém školním roce: 
Od pondělí do pátku vždy od 14.00 do 18.00 hod.

neděle  ■■ 17.  ■■ 15.00
Velká zahradní slavnost na zahájení školního roku
– přijďte poznat sousedy a setkat se se starými zná-
mými, slavnostní otevření zahrady zrekonstruované
v rámci grantu Nadace VIA, hry pro děti a dospělé,
opékání buřtů, večerní fire–show (zahrada, vchod E).

Informace 
o aktuálním programu
na plakátech 
nebo na internetu

Otevřený klub ve stylu čajovny 
s doprovodným programem.

Vstup volný (není-li uvedeno jinak). Vchod E, přízemí

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB MLÁDEŽE 
YMKÁRIUM VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

■■ Volný prostor – prostor pro hry, fotbálek, šipky,
posezení při čaji nebo kávě, popovídání, čtení, výtvar-
nou tvorbu...

■■ TenSing – skupina pro náctileté s hudebně kreativ-
ním programem, zahrnující amatérský sborový zpěv
s kapelou, divadlo, tanec, zamyšlení a hry pro všech-
ny bez ohledu na hudební nadání. 

■■ Čajovna – posezení u dobrého čaje s povídáním
a vyprávěním příběhů. 

Otevřeno: pondělí až středa 15.00–20.00 hod. 
čtvrtek 17.00–19.00 hod. Kulturní přehled připravila Mirka Pašková

PROGRAM V ZÁŘÍ 2006:

neděle  ■■ 17.00–18.15
Nedělní shromáždění. Info: kazatel Robert Filip, 
tel.: 605 809 950, robertfilip@quick.cz

neděle  ■■ 17.00
Besídka pro děti (po úvodních písničkách). Info: Tomáš
Lučan, tel.: 604 570 728, tomaslucan@seznam.cz

úterý  ■■ 19.00
Kurz alfa v češtině. Začínáme 3. 10. Poznejte zákla-
dy křesťanství: čemu věříme? Občerstvení, videopro-
mítání, diskuse. Info: kazatel Robert Filip,
605 809 950, robert.filip@cb.cz
Kurz alfa v angličtině
Začínáme 3. 10. Info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803,
jizni.mesto@cb.cz

středa  ■■ 9.30 a 19.00 (opakuje se)
Čtenářský klub v angličtině. Info: Jodi Oppenhui-
zen, 737 382 803, jizni.mesto@cb.cz

středa  ■■ 9.30–11.30 
Klub maminek: setkání maminek + tvořivá činnost
dětí. Info: Ester Šrámková, 736 705 234,
essram@seznam.cz

středa  ■■ 19.00–20.30 
Duchovní kurz: Proč jsme vůbec tady? Začínáme
13. 9., lektor: kazatel Robert Filip, 605 809 950,
robert.filip@cb.cz

čtvrtek  ■■ 16.00–17.30 
Whale club: pro děti od 9 do 13 let. Začínáme 21. 9.,
info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803,
jizni.mesto@cb.cz

čtvrtek  ■■ 18.00–20.00 
Mládež. Info: Ondřej Zikán, 608 143 127,
o.zikan@email.cz

pátek  ■■ 9.30–11.30 
Klub seniorů, začínáme 8. 9. Info: Petr Koťátko,
608 526 153, kotatko.petr@volny.cz  

pátek  ■■ 17.00–18.30 
Klub Velryba – Háje: pro děti od 8 do 13 let. Začí-
náme 8. 9., info: Miroslav a Hanka Skrbkovi,
608 529 407, skrbkova.hana@volny.cz 

pátek,  ■■ od 18.30 
Teen club: pro teenagery 14–19 let. Začínáme 22. 9.,
info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803, jizni.mesto@cb.cz   

KURZY ANGLIČTINY:
Kurzy začínají 12., 13. a 14. září 2006
Jednou týdně do konce května 2007. Přihlášky telefo-
nicky, mailem nebo přes www. Registrace 12., 13.
a 14. září, 30 min. před začátkem kurzu. Učebnice:
Longman Cutting Edge, Cambridge New Headway.
Cena: 1 700 Kč za celý cyklus včetně učebnice a seši-
tu. Po každé hodině následuje pro zájemce kurz
seznámení s Biblí. Info: Jodi Oppenhuizen, 737 382
803, jizni.mesto@cb.cz  
Dopolední kurzy:
úterý 9.30 pro středně pokročilé (česká lekt.)
úterý 9.30 pro začátečníky (amer. lekt.)
čtvrtek 9.30 pro mírně pokročilé (česká lekt.)
čtvrtek 9.30 pro pokročilé (amer. lekt.)
Večerní kurzy:
úterý 17.00 pro začátečníky (česká lekt.)
čtvrtek 17.00 pro mírně pokročilé (česká lekt.)
čtvrtek 19.00 pro středně pokroč. (amer. lekt.)
Dále nabízíme: 
středa  9.30 Bible Class: Purpose Driven Life 
středa 19.00 Bible Class: Purpose Driven Life
středa 19.00 Duchovní kurz: Proč jsem vůbec 
tady? (český lekt.)
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