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Ohlédnout se o třicet let zpátky; zjistit, jak se bude
investovat na Jižním Městě; seznámit se s organi-

zacemi, které v Praze 11 sídlí…To a mnoho jiného jste
mohli vidět a dozvědět se od 25. do 29. 9. 2006 ve
stanu u stanice metra Háje, na výstavě k 30. výročí
obydlování Jižního Města. Výstava byla nejen průřezem
historií, ale ukazovala také současnost a snažila se při-
blížit i budoucnost naší městské části. Rodící se Jižní
Město jste mohli vidět na zajímavých záběrech IROPu,
v sekvencích z filmů Panelstory, Srdečný pozdrav ze
zeměkoule nebo Vesničko má, středisková, jež se zde
tenkrát natáčely. Představili jsme vám organizace, insti-
tuce a firmy, které dnes na Jižním Městě sídlí. Přiblí-
žili jsme práci Úřadu městské části Praha 11, ukázali,
co jednotlivé odbory vykonaly, čím se právě zabývají
i s jakými problémy se potýkají.

Součástí výstavy byl každodenní pestrý doprovodný
kulturní program. Zahájila jej skupina YO –YO band
a mimo jiné v něm vystoupil houslový virtuos – a jiho-
městský občan – pan Jaroslav Svěcený.

Odezvu vašich názorů na výstavu samu i na proble-
matiku představovanou jednotlivými expozicemi věro-
hodně zachycuje kniha hostů. Připomínky v ní
obsažené, ať pozitivní nebo negativní, jsou pro nás cen-
nou inspirací. Zde jsou některé z nich:

„Výstava je zajímavá. Chtěla bych moc pochválit práci
občanského sdružení Proxima Sociale, které zde také presen-
tujete. Jejich práce a pomoci si velmi cením.“ – „Výstava
OK, ale proč neustále mizí zdejší příroda na úkor nepotřeb-
ných domů, skladů atd.??“ – „Výstava je moc hezká a hlav-
ně zajímavá. Hodně jsem se dozvěděla z historie, ale také
z plánů, a už se těším, až tady ty zajímavé stavby (a nejen
ty) budou stát a hlavně fungovat.“ – „30 let Jižního Města
nemá jen kladné stránky, ale i záporné… Zastupitelům se
nedařilo zaktivovat občany k odstraňování nedostatků…
Na výstavě mi chybí původní projekty, podle kterých již
dávno měl být aquapark, mělo být dostavěno centrum mezi
Delvitou a Penny a další objekty, o nich se mlčí... Proč?“ –
„Výstava se nám líbila, je pěkně uspořádaná, ať se ale splní
myšlené cíle…“ – „Výstava je moc pěkná, bydlela jsem na
JM od r. 1980 do r. 2001 a stále se sem vracím a nejenom
proto, že tu mám rodiče. Je tady spousta dětských hřišť, zele-
ně i ,šikovných‘ obchodů. Hodně se tady změnilo k lepšímu,
myslím, že v současné době je to výborné místo k životu,
a nejenom bydlení, jak tomu bylo před x lety.“

Vašich vzkazů bylomnoho a byly stejně rozdílné, jako
sídliště tehdy a dnes. Všemi se budeme zabývat, všechny
poslouží k tomu, aby Jižní Město bylo stále výbornější
„místo k životu, a nejenom k bydlení“... ◗
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AKCE

Připravili jsme pro vás
poohlédnutí za akcemi
konanými v rámci Dnů
Prahy 11.

KULTURA

Kouzlo Polárního světa
proběhne od 16. listopadu
na Chodovské tvrzi,
srdečně vás na tuto akci
zveme.

ROZHOVOR

S Květou Fialovou
se můžete setkat
11. listopadu na festivalu
Zimní divadelní Zahrady
a my jsme ji proto pozvali
NA SLOVÍČKO.

SPORT

Vítězem Pražské
Kinderiády se stali žáci
ze Základní školy
Campanus.

Nejen ohlédnutí se za historií

Zahájení výstavy 30 let Jižního Města. FOTO: FILIP PROCHÁZKA



■ Blíží se zima, a tak se obyvatelé nejen
starého Chodova pravděpodobně budou
ptát, co se udělalo s lávkou přes dálnici,
zda bude klouzat tak jako loni. Jaká je
dnes situace s touto cestou do starého
Chodova?

Na základě stížností občanů bylo provedeno
několik testů v akreditované laboratoři. Podle
těchto testů je lávka v pořádku: „Povrch lávky
neodporuje technickým parametrům, nejedná
se o havarijní stav, a vyhovuje platným nor-
mám i předpisům. Neexistuje žádný objektiv-
ní předpis na stanovení kvality ,nekluzkého‘
povrchu lávky,“ uvádí se v této studii. Nám ale
záleží především na tom, aby obyvatelé naší
městské části chodili po lávce bez problémů.
Proto se budeme snažit, aby její povrch byl pat-
řičně upraven, tj. opatřen vrstvou drsnějšího
materiálu, a nehrozilo zde nebezpečí uklouznu-
tí. Tato úprava ovšem nemůže být kvůli záruce
provedena bez konzultace se stavitelem, a tak
nyní zjišťujeme vše potřebné. Počítáme, že
lávka dostane nový, bezpečný povrch do konce
listopadu. Městská část hodlá tuto úpravu
financovat ze svého rozpočtu.

■ Výstava k 30. výročí obydlování Jižního
Města vyvolala zájem veřejnosti, ale
i značně různorodé reakce našich obyva-
tel na témata, jimž byla věnována. Co
z toho pro vás vyplývá?

Především jsem ráda, že většině návštěvníků se
výstava líbila. Kniha návštěv ukazuje, že hlavně
se liší názory občanů na rozvoj Jižního Města.
Ze všech je ale zřejmé, že lidé mají o Jižní Město
zájem, a že je stále více „jejich městem“. Pozi-
tivní vzkazy vnímáme jako pochvalu, ty nega-

tivní jako inspiraci do budoucna. Bereme tako-
vé zprávy jako podněty, aby se příští výstava
a podobné akce líbily opravdu všem, aby si tam
všichni našli věci zajímavé a přínosné. Vím také
o tom, že obyvatelé se zajímali o některé zámě-
ry soukromých investorů, které ovšem na výsta-
vě chyběly. Bohužel, tito investoři neprojevili
zájem se na výstavě prezentovat, a my nemáme
možnost udělat to za ně. Budeme se snažit, aby
se záměry městské části, které jsou vnímány
pozitivně, uskutečnily co nejdříve (například
bazén, kluziště, divadlo atd.).

■ V minulém čísle Klíče vyšla zpráva
o prodloužení linky autobusů číslo 115.
Ne všichni obyvatelé v okolí uvažované-
ho prodloužení ale věří, byť si je přejí, že
se na této lince svezou. Můžete potvrdit
termín, kdy bude linka prodloužena,
a její trať, tj. ulice, jimiž povede?

Prodloužením autobusové linky 115 vychází-
me vstříc požadavkům obyvatel ze sídliště
Kulatý Chodovec a okolí, kteří si dlouho přáli
bližší autobusové spojení. Jednání, které by
umožnilo linku prodloužit, nebylo kvůli majet-
kovým poměrům jednoduché, ale podařilo se.
Získali jsme potřebná povolení, a tak na linku
115 mohou vyjet autobusy. Pojedou z Klíčovy
ulice přes nově vybudovanou komunikaci, tzv.
Jihovýchodní spojku, až ke kruhovému objez-
du v Blažimské ulici a zpět. Poprvé se na této
lince budeme moci svézt v listopadu. ◗

Se starostkou paní Martou Šorfovou
hovořil Filip Procházka

(Dotazy byly redakčně kráceny.)

Zeptali jste se starostky
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Individuální setkání občanů
se starostkou a jejími
zástupci
se koná 1. 11. 2006 od 16.00 do 18.00 hod.
v Ocelíkově ulici.

Veřejné setkání s občany
se v listopadu nekoná

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

VÝSTAVA NA RADNICI
Lucie Svobodová:
Poprvé v lavicích (fotografie)
31. 10.–30. 11. 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

ZÁJEMCE O PRONÁJEM
GARÁŽOVÝCH STÁNÍCH

v nových garážích Vojtíškova se mohou
hlásit u Martina Jandy na odboru
dopravy ÚMČ, tel.: 267 902 375,
e-mail: jandam@p11.mepnet.cz
Garážová stání jsou určena
pro obyvatel této lokality.



ZŠ Donovalská v novém. Dne 10. října byla slavnostně otev-
řena nově zrekonstruovaná Základní škola Donovalská. Program zahá-
jil pěvecký sbor jejích žákyň, poté pan ředitel Mgr. Pavel Dittrich
několika vřelými slovy přivítal návštěvníky a poděkoval za rekonstruk-
ci školy. O slavnostní přestřižení pásky se postarala paní starostka naší
městské části Marta Šorfová společně se svým zástupcem Ing. Ivanem
Škodou, místopředsedkyní Poslanecké sněmovny PČR Ing. Lucií Tal-
manovou a radním hl. m. Prahy Bc. Pavlem Klegou. Další informace
v příštím čísle Klíče. ◗

Country bály v Zahradě v plném proudu. V pátek
22. září se v Kulturním centru Zahrada konal historicky první count-
ry bál, a to s kapelou Nota Bene a taneční skupinou Caramella. Hudeb-
níci z Nota Bene předvedli pestrou kolekci country music, velmi
autenticky zněly především písně zpívané v anglickém originále.
Vedoucí skupiny Caramella, a zároveň hlavní moderátor Jiří Vašák
uvedl několik tanečních vstupů, které zahrnovaly ukázku z show roz-
tleskávaček, americký step či klasické párové country tance. Předvedli
se i dětští tanečníci ze souboru Caramellka. Diváci samozřejmě nezů-
stávali jen sedět s nápoji u stolů, ale využívali možnosti ukázat svou
taneční dovednost přímo na parketu. A tomu, kdo si nevěděl rady, cal-
ler (vyvolávač) Jiří „Jeff“ Vašák napovídal do rytmu stylem: „Pata, špič-
ka, tleskneme, odrazíme od země.“Třebaže v Zahradě nebyl cítit střelný
prach, sláma, pot koní a jiné kovbojské čmuchy (jak si posteskl jeden
z diváků), diváci i účinkující se královsky bavili. Můžete i vy – na tře-
tím country bále v pátek 24. listopadu od 19.30. A chcete-li se tanče-
ní věnovat ještě více, přihlaste se do kurzu amerických country tanců
přímo v Zahradě. ◗

Gymnasium JM získalo mezinárodní hodnocení. Souk-
romé Gymnasium Jižní Město, sídlící v Tererově ulici, je již několik let
certifikováno u mezinárodní ratingové společnosti International Educa-
tion Society v Londýně. Tato společnost hodnotí vzdělávací subjekty na
své dvanáctistupňové ratingové škále. Hodnoceno je mnoho oblastí, od
koncepce a lektorského obsazení až po mezinárodní spolupráci a meto-
dy managementu. GJM bylo hodnoceno vždy velmi vysoko, a v letoš-
ním roce se nám po soustředěném úsilí podařilo výsledek ještě o stupeň
zlepšit, z BBB na A, čímž jsme získali nejlepší rating střední školy v celé
ČR. Certifikát byl slavnostně předán 2. 10. 2006 v budově GJM za pří-
tomnosti ministryně školství Miroslavy Kopicové a jejího náměstka
Petra Špírhanzla, ředitele české pobočky IES Milana Seiferta, delegace
městské části Praha 11 v čele se starostkou Martou Šorfovou a samozřej-
mě nechyběli zřizovatelé školy Růžena Preissová a Jiří Němeček. Paní
ministryně ocenila progresivní koncepci školy a manažerský způsob její-
ho vedení. Při prohlídce GJM ji velice mile překvapilo příjemné, téměř
rodinné prostředí a počítače s internetem ve všech učebnách. „Skoro to
tu vypadá jako na americké univerzitě, kde jsem přednášela,“ zavzpomí-
nala Miroslava Kopicová. „Jednou se budou muset cestou zahraniční
spolupráce ubírat všechny školy, budou-li chtít ve sjednocené Evropě
uspět. Jsem ráda, že už nyní tu máme první vlaštovku,“ řekla paní minis-
tryně. „Jsem pyšná na to, že nejlépe hodnocená střední škola v České
republice je na území právě naší městské části,“ dodala starostka Marta
Šorfová. Certifikace opravňuje absolventy žádat u IES mezinárodní
osvědčení, kterým prokazují úroveň absolvované školy na VŠ, u zaměst-
navatele a při studiu v zahraničí. ◗

Klíč 11/2006 www.praha11.cz

4 JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

Házenkářky z Hájů druhé v ČR. Úspěšné jihoměstské repre-
zentantky, sportovkyně HC Háje, byly přijaty starostkou naší městské
části paní Martou Šorfovou. V mistrovství ČR v házené obsadilo druž-
stvo starších žákyň druhé místo, lepší v jejich kategorii bylo jen druž-
stvo Zlína. Mladším dorostenkám se v české části soutěže podařilo
obsadit první místo a spolu s druhým v tabulce postoupit do finálo-
vých utkání o titul mistra ČR. Tam skončily druhé, předstihlo je pouze
družstvo Písku. ◗
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Knihovna má nového krále. Dne 5. října 2006 se v pobočce
Městské knihovny v Praze na Jírovcově náměstí konala slavnostní koru-
novace krále Jírovce III. Vítězem IV. ročníku prázdninové soutěže o nej-
pilnějšího čtenáře se stal osmiletý Vojtěch Kreuz. Přečetl úctyhodný
počet 111 knih a splnil i úkol namalovat knižní záložku. Jeho králov-
skou hlavu korunovala dosavadní královna Jírovcovna I. Spolu s koru-
novačními klenoty a listinou získal nový král knížky, truhličku
čokoládových zlaťáků, pohádkové puzzle a další drobné dárky. Ke skvě-
lé náladě přispělo nejenom vynikající vystoupení mladých hudebnic
ZUŠ Jižní Město, ale také velký oříškový dort, o který se král při hos-
tině rozdělil se svými rádci a dalšími poddanými. ◗

Taneční skupina Švih. Dívky taneční skupina Švih ze ZUŠ Jižní
Město patří mezi naše úspěšné reprezentantky. V srpnu se zúčastnily
mezinárodní soutěže Omská hvězda, uspořádané k 290. výročí založe-
ní města Omsk. Dívky z tohoto souboru soutěžily v současném tanci
a získaly třetí cenu. Vedoucí souboru Eva Velínská dostala cenu za nej-
lepší choreografii. Za velmi dobrou reprezentaci byly se svými pedago-
gy přijaty na radnici městské části Praha 11 13. září 2006. ◗

Vzpomínka na prusko-rakouskou válku. Pietním aktem
u křížku v Bartůňkově ulici jsme si připomněli oběti prusko-rakouské
války z roku 1866. Křížek na tomto místě, na tehdejší důležité křižo-
vatce, byl dle dochovaných zpráv umístěn poté, co byly místním oby-
vatelům vyplaceny peníze za ubytování pruských vojáků. Místním se
ale nevedlo tak špatně, aby si peníze museli mezi sebe rozdělit, a tak
za ně dali vztyčit tento křížek. Poctu obětem prusko-rakouské války
vzdali čestnou salvou členové klubu vojenské historie Gardekorps
a 6. prapor pěších myslivců. ◗

Otevřené kroniky. Při státním svátku 28. září se v rámci výstavy,
uspořádané k 30. výročí počátků obydlování Jižního Města, se po čase
opět konal Den otevřených kronik. Za asistence členů Regionálního
klubu SPHV byly zájemcům přístupné všechny kroniky, od těch nej-
starších z obcí Chodova a Hájů, psaných ručně, po kroniku městské
části Praha 11, k jejímuž sestavování je využívána počítačová technika.
Kroniky ve stručném přehledu zachycují hlavní události v našem regi-
onu. Návštěvníci mohli také zhlédnout dokumentární filmy o vzniku
Jižního Města. ◗
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Rada MČ Praha 11 dne 14. 9. 2006
na své 20. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s návrhem nařízení, kterým se vydává Inte-
grovaný krajský program snižování emisí
a zlepšení kvality ovzduší na území aglome-
race hl. m. Prahy

SCHVÁLILA:
■ rozpočtové opatření k přesunu finančních
prostředků ke zlepšení pracovních podmí-
nek příslušníků hasičského sboru hl. m.
Prahy ve výši 36 000 Kč

■ změnu nájemní smlouvy Soukromé vyšší
odborné školy umění a reklamy, s. r. o.,
v objektu Pošepného nám. 2022 na nebyto-
vé prostory

■ záměr pronájmu pozemků souvisejících
s bytovými domy v Leopoldově ulici 2040
– 2041 právnické osobě Bytovému družstvu
Chodov – jih

■ náležitosti smlouvy o nájmu nebytových
prostor v Markušově ulici občanskému
sdružení Eset – Help

■ vyhlášení výběrového řízení na funkci ředite-
le Sdruženého zdravotnického zařízení JM II

■ záměr pronájmu bytu v ulici Podjavorinské
1601 a v Brandlově ulici 1641 formou
výběrového řízení za smluvní nájemné

■ uzavření smlouvy o pronájmu jednoho atria
ZŠ Pošepného náměstí pro Gymnázium
Budějovická 680

Rada MČ Praha 11 dne 26. 9. 2006
na své 21. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ se záměrem výstavby obchodního centra
a bytového domu dle studie „Obchodní
centrum Nové Háje“ za podmínky protih-
lukové ochrany, náhrady stávajících parko-
vacích míst a navýšení počtu povrchových
parkovacích míst

SCHVÁLILA:
■ rozpočtové opatření k přesunu finančních
prostředků na rekonstrukci střechy, výměnu
oken a úpravu fasády MŠ Modletická ve
výši 800 000 Kč

■ rozpočtové opatření k přesunu finančních
prostředků na finanční zajištění divadelního
festivalu „Zimní divadelní Zahrada“ ve výši
275 000 Kč

■ poskytnutí účelového finančního daru ve
výši 30 000 Kč na zpracování katalogu
výtvarných prací pro SOŠ Stříbrského

Zastupitelstvo MČ Praha 11
dne 12. 10. 2006 na své 31. schůzi mj.:

SCHVÁLILO:
■ druhou úpravu finančního plánu hospodář-
ské činnosti MČ Praha 11 na rok 2006,
kterou se mezi jinými zabezpečují finance
pro výměnu oken v bezbariérovém domě
v Petýrkově ulici

■ odvod části výtěžku z provozu výherních
hracích přístrojů ve výši 1 336 600 Kč na
nákup a montáž herních prvků dětských
hřišť v ulicích Augustinově, Schulhoffově
a Hekrově

■ rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu
o příjem z vrácené daně z příjmu za roky
1998–2005

■ přijetí daru od společnosti AIG/LINCOLN
CZ ve výši 500 000 Kč na dostavbu
ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57

■ rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu
MČ Praha 11 ve výši 1 325 000 Kč na
konání komunálních voleb

■ poskytnutí daru Klubu vozíčkářů Petýrko-
va, ve výši 199 800 Kč na zajištění

■ asistenční služby pro tělesně postižené obča-
ny ◗

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

ÚMČ PRAHA – ŠEBEROV PŘIJME
DĚLNÍKA-SILNIČÁŘE PRO ÚDRŽBU ZELENĚ
A KOMUNIKACÍ V MČ PRAHA-ŠEBEROV.

Nástup: 1. 1. 2007
Požadavky: ukončené základní vzdělání, praxe –
strojní sekání trávy, ŘP B a malotraktor výhodou,
zdravotní způsobilost.
Informace: Ivo Novotný – tajemník,

pí Dvořáková,
tel. 244 911 713, 244 912 801.

Nabídky zasílejte do 30. 11. 2006 písemně
na adresu: ÚMČ Praha-Šeberov, K Hrnčířům 160,

149 00 Praha 4-Šeberov

ČAS RADOSTI NASTAL

VÁNOČNÍ KONCERT VOKÁLNÍ
SKUPINY LINHA SINGERS

se koná dne 3. prosince 2006
v 18.00 hodin
ve Sboru církve bratrské
v Šeberově,
ulice V Ladech 10, Praha 4.

Zazní zde skladby českých
i světových autorů – Rejchy,
Jirovce, Mozarta, Ryby,
Kolovrata a dalších.

Velkoobjemové
kontejnery
listopad 2006
Jižní Město I
A. Malé – 14.–15. 11 ■ Bachova X Miku-
lova – 21.–22. 11 ■ Bachova (na konci
u TS) – 31. 10.–1.11 ■ Blažimská X Kla-
pálkova – 21.–22. 11 ■ Brandlova (za Star-
tem) – 14.–15., 28.–29. 11 ■ Brodského
(vedle čp.1671)– 28.–29. 11 ■ Doubravic-
ká – 14.–15. 11 ■ Hlavatého – 14.–15. 11
■ Chomutovická – 14.–15. 11 ■ Konstan-
tinova – 7.–8. 11, 21.–22. 11 ■ Kryštofova
– 28.–29. 11 ■ Křejpského – 7.–8., 21.–22.
11 ■ Ledvinova – 7.–8. 11 ■ Majerského
X Samohelova – 21.–22. 11 ■ Matúškova
(u Blankytu) – 14.–15., 28.–29. 11 ■ Mich-
nova (vedle č.p.1603) – 7.–8. 11 ■ Mnicho-
vická – 7.–8., 21.–22. 11 ■ Modletická –
21.–22. 11 ■ Mokrá X Zimákova – 21.–22.
11 ■ Plickova 14.–15. 11 ■ Rujanská X
Donovalská (u TS) – 21.–22. 11 ■ Schul-
hoffova (u čp.794) – 7.–8. 11 ■ Stachova
–28.–29. 11 ■ Štichova – 7.–8., 21.–22. 11.
■ Valentova (parkoviště proti čp. 1737) –
21.–22. 11 ■ Ženíškova X Květ. vítězství –
21.–22. 11

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova X Filipova – 13.–14. 11 ■ Grego-
rova X Hrudičkova –13.–14. 11 ■ Hráského
X Šustova – 6.–7. 11 ■ Hrdličkova X Blaten-
ská –13.–14. 11 ■ K Dubu – 6.–7. 11 ■

Krejnická za OC Chrpa (chodník) – 13.–14.
11 ■ Láskova X Malenická – 6.–7. 11 ■

Lažanského – 6.–7. 11 ■ Nechvílova
1826–29 – 6.–7. 11 ■ Petýrkova 1953 –
13.–14. 11 ■ Pod Vodojemem – 6.–7. 11 ■

Vojtíškova za OCMeinl (chodník) – 6.–7. 11

Bližší informace získáte na odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325,
Praha 11. Pro oblast Jižního Města I u pana
Ing. Mareše, tel. 267 902 367, pro území Již-
ního Města II a starého Chodova na tel. čísle
267 902 320 u pana Doubravského. ◗

Petr Doubravský,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

OPRAVA
Klíč 10/2006

Informace o očkování proti vzteklině
pro zveřejnění v říjnovém čísle časo-

pisu Klíč. Ve zveřejněném článku došlo
pravděpodobně k překlepu v datu týka-
jící se povinnosti dle ustanovení obec-
ně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb.
HMP, o místním poplatku za psů, nej-
později k 31. 12. 2006, které má
být k 31. 12. 2005. ◗
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Nesmlouvavá uzávěrka listopadového Klíče mi nedovoluje počkat na
to, jak dopadnou letošní komunální volby, a tak se s trochou pod-

zimní nostalgie vracím v čase zpátky. Vzpomínám, jak jsem byl v deva-
desátém roce minulého století ve svobodných volbách zvolen do zdejšího
zastupitelstva. Vzpomínám, jak jsme likvidovali pozůstatky tzv. reálného
socialismu na Jižním Městě. Zanikly národní výbory, byť si na to někte-
ří občané stále ještě nezvykli a dál chodí „na výbor“. Díky zákonu
o obcích byly obnoveny radnice historicky existujících měst a obcí
a vznikly radnice nových aglomerací, tedy i městské části Praha 11, tehdy
ještě Prahy – Jižního Města.

První volební období bylo prodchnuto duchem obnovy svobodného
podnikání, záhy vznikl živnostenský úřad. Tato doba byla charakteristická
i převodem majetku ze státu na obce. Pro naši městskou část nejvýznam-
nější byla přeměna 15 500 státních bytů na byty obecní. Učili jsme se hos-
podařit a spravovat svěřený majetek – na úřadu začal fungovat odbor
správy majetku, vznikaly první správní firmy, končila činnost místního
bytového podniku. Na to si možná ještě někteří z vás vzpomenou. A jak je
v této zemi zvykem, dodnes není tato kauza vypořádána... Pře o způsob
správy nabytého majetku byl střetem dvou koncepcí: buď jej spravovat
prostřednictvím společnosti založené obcí, nebo jeho správu prostřednic-
tvím mandátních smluv svěřit do rukou odborníků. Po veliké diskusi jsme
se tehdy přiklonili ke správním firmám a zvolili jsme dobré řešení.

Druhé mé volební období bylo spojeno s privatizací bytového fondu.
Většina obecních bytů byla postupně, v několika vlnách převedena do
vlastnictví družstev tvořených nájemníky, obec má k dnešnímu dni jen
3 500 bytů. V několika etapách proběhla i deregulace nájemného a byly
vytvořeny prostředky na regeneraci a opravy velmi zanedbaného bytové-
ho fondu. Po vzoru našich německých sousedů se začalo s rozsáhlými
úpravami a zateplováním prvních domů. Možná si ještě vzpomenete,
s jakou slávou jsme otvírali v Opatovské ulici ten první, tzv. obláčkový
dům. A v rychlém sledu následovaly další, tvář Jižního Města se začína-

la měnit, panelákové šedi ubývalo. Rozhlédněte se kolem sebe dnes:
modrá střídá žlutou, zelená béžovou, mezi opravenými paneláky září
oranžové fasády a všude svítí bílá plastová okna.

Již v dokumentu nazvaném Zásady privatizace bytového fondu jsme
mysleli i na ona bytová družstva, která zdědila zanedbaný obecní maje-
tek, a z výnosů privatizace jsme jim pomocí výhodných půjček a dalších
příspěvků umožnili získané domy regenerovat – zateplit fasády, vyměnit
okna, opravit výtahy... Mimořádnou pozornost jsme po celou dobu
věnovali základním a mateřským školám. Do jejich regenerace a vybave-
ní plynuly obrovské finanční prostředky. Nedávno například skončila
rekonstrukce ZŠ Donovalská, ukončena byla II. etapa oprav ZŠ K Milí-
čovu a konečně se díky společnému úsilí podařilo dostavět jídelnu
a tělocvičnu staré chodovské školy, která v loňském roce oslavila sté naro-
zeniny.

Radost máme z Kulturního centra Zahrada, a nejen proto, že je to
jediný kulturní dům v Praze, postavený po listopadu 1989. Dnes je opra-
vdovým centrem kulturně společenského života a chloubou Jižního
Města. Pozadu nezůstala ani další dvě kulturní centra, vlajková loď
milovníků vážné hudby a výtvarného umění Chodovská tvrz a Klubka,
která splétá především pestrá klubíčka programů pro děti.

Zatím poslední čtyři volební roky jsem se věnoval finanční a rozpo-
čtové oblasti. S čistým svědomímmohu říci, že připravovaný rozpočet naší
městské části na rok 2007 bude opět vyrovnaný a ke schválení zastupitel-
stvu předložen včas. Pochopitelně jsem na to nebyl na radnici a v zastu-
pitelstvu sám, bez týmové práce radních, bez spolupráce se zastupiteli
napříč politickým spektrem, bez kompetentních, kvalifikovaných odbor-
níků z úřadu městské části bych nedokázal nic. Chtěl bych proto všem
poděkovat za jejich obětavou práci pro Jižní Město, za jejich osobní pří-
nos k řešení někdy hodně složitých problémů, za vstřícnost a kolegiálnost.

Trochu mě trápí, že ne vždy byla jednání na politické scéně naší měst-
ské části vedena slušným a korektním způsobem, ne vždy převažovaly
zájmy obce nad zájmy stranickými nebo dokonce skupinovými. Vím, že
naše komunální politika tak jen odrážela pokles celkové politické kultu-
ry v naší zemi, ale omlouvat ji tím nemohu. I taková tedy byla ona dlou-
há léta strávená na radnici a v zastupitelstvu. Jako v každodenním životě.
Slunečné dny se střídaly s těmi deštivými a větrnými, někdy i mrazivý-
mi. Avšak práce ve prospěch Jižního Města, pro šťastný a spokojený život
jeho obyvatel dnešních i budoucích, tady zůstává. Je v ní i kousek mé
práce. Děkuji vám všem, kdo jste mi umožnili ji vykonat. ◗

Ing. Petr Popov (ODS)

Zástupce starostky komentuje...

Protihluková ochrana obyvatel JM je stále nedokončena
Stejně starý jako Jižní Město je problém

s hlukem z dálnice. Ochrana proti
němu vznikala pomalu a torzovitě a bohu-
žel i po třiceti letech je stále nedokončena.
Téměř pokaždé, když se na Jižním Městě
realizovala jen trochu rozsáhlejší investič-
ní výstavba, zaznívaly sliby, že protihluko-
vé valy a zdi budou dokončeny. Naposledy
se nám podobných ujištění dostalo v sou-
vislosti s rozšířením dálnice a novou
komerční výstavbou u stanice metra Cho-
dov. Přestože v budovách již klokotá čilý
obchodní ruch, dokončení protihlukové
stěny se zastavilo přibližně na úrovni při-
léhající ulice U Kolonie. Na zbývajících
necelých pět set metrů ke křižovatce
s Chilskou prý již nejsou peníze. A tak
v místech, kde bydlí obyvatelé Jižního
Města úplně nejblíže dálnici (horní Staro-

chodovská, Zakouřilova, Malebná) stojí
stále jen torza protihlukových zábran
z různých historických etap. Nelze se tedy
divit, že právě z těchto míst přichází další
protestní dopis, který na tento palčivý
problém zdejších obyvatel upozorňuje
a požaduje řádné a okamžité dokončení
protihlukové stěny. Obyvatelům Jižního
Města se i dnes slibuje, že další investiční
výstavba tentokrát již zcela jistě bude
pamatovat na eliminaci negativních dopa-
dů ze zvýšeného automobilového provozu.
Historické zkušenosti se sliby a schopnos-
tí těch, kdo je dávají, ochránit obyvatele
žijících u dálnice před hlukem jsou však
jiné. A tak i na začátku 21. století je neru-
šené bydlení v některých částech Jižního
Města stále problém. ◗

Michal Streubel Protihluková bariéra FOTO: MICHAL STREUBEL



Klíč 11/2006 www.praha11.cz

8 ŠKOLSTVÍ

Naše škola se v loňském školním roce úspěš-
ně zapojila do projektu s názvem Úspory

energie na školách. Projekt byl v prvním kole
koordinován ekologickým sdruženímTereza, to
také poskytlo řadu inspirativních materiálů
a doporučení. Na školách samých pak bylo,
která z nabízených doporučení zrealizují a co
svého si k tématu přidají ony. Veškeré aktivity
jsme zdokumentovali v Kronice projektu, která
je ve škole k nahlédnutí.
Projekt za podpory Nadace Partnerství běží

v ČR již pátým rokem. Koordinátory v regio-
nech jsou střediska ekologické výchovy: Sever
(Královéhradecký, Ústecký, Pardubický a Libe-
recký kraj), Sdružení Tereza (Praha), Sev. Cha-
loupky–Ostrůvek (kraj Vysočina). Pořádání
celostátního kola připadlo letos středisku Sever
ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Žáci
nejprve odevzdali písemné práce – energetické
audity svých školních budov. Před porotou pak
prezentovali výsledky zkoumání, jak ve své
škole uspořit energii, a odpovídali na dotazy
porotců.

Vzhledem k tomu, že uvedený projekt je
dlouhodobější záležitostí, chtěli bychom na
předchozí činnosti a akce navázat a některé
z dalších aktivit dotáhnout do konce. Proto
jsme škole nabídli volitelný předmět věnova-
ný ekologii.
A co máme v plánu na letošek? Konat tema-

tické pokusy (měření větru, postavení sluneční-
ho kolektoru...), vydat CD propagující
a dokumentující projekt, navrhnout další úspo-
ry energie v naší škole (služby na svícení, tope-
ní, větrání, čidla na WC – zhasínání
a rozsvěcování reagující na pohyb), uskutečnit
exkurze a jednodenní tematické programy
(Toulcův dvůr, sdružení Tereza, Jetřichovice),
dokončit již započaté úkoly (reflexní desky za
topení, konzultovat zateplení budovy a výmě-
ny oken), zapojit se do systematičtějšího třídě-
ní odpadů ve škole (opět koordinovat se
sdružením Tereza).
Další informace získáte na našich webových

stránkách www.klicek.cz. ◗
David Reichmann

Škola před školou
v ZŠ Donovalská
Blíží se doba zápisu a stejně jako loni budeme pracovat s předško-láky. Letos však dojde k jedné zásadní změně. Ve škole si předško-
láci zkusí „hru na opravdovou školu“, a to pod vedením učitelek, které
je v příštím roce budou učit.
Je známo, že IQ každého člověka se mění s věkem a není dán trva-

le. Víme, že pro uplatnění v životě je daleko důležitější emoční inte-
ligence. Ve škole pracujeme s dětmi nadanými i méně nadanými.
Snažíme se však o harmonický rozvoj každého jedince. Ve výchovně
vzdělávacím procesu usilujeme o to, aby se žák uměl orientovat ve
vztazích k lidem, aby uměl navázat kontakt s ostatními a našel si tak
své místo v kolektivu, a zároveň aby uměl obhájit své postoje a názo-
ry. Naším krédem je, že každý žák musí v první třídě zažít úspěch, aby
mohl být úspěšný v dalším životě.
Termíny našich setkání budou čtvrtky 9. 11., 23. 11. a 7. 12. 2006

vždy od 17 do 18 hodin. V následující neformální besedě pak budou
učitelky připraveny zodpovědět vaše dotazy. Zápis se koná 17. a 18. ledna
2007, ale s dětmi zapsanými v naší škole se budeme setkávat i po něm.
Vaše dotazy zodpovíme též elektronickou poštou. Naše adresy najdete na
webu školy: donovalska.wz.cz. ◗
Třídní učitelky Jarmila Predajnošová a Jindřiška Obermajerová

Den otevřených dveří pro SŠ
V Základní škole Chodov se 23. listopadu 2006 již po šesté koná Den

otevřených dveří pro střední školy. Pozváni jsou zástupci státních
i soukromých pražských gymnázií, středních odborných škol, středních
odborných učilišť. V učebnách základní školy budou připraveny expozi-
ce jednotlivých škol – nabízené obory, nároky na budoucí studenty,
uplatnění absolventů. Další informace poskytnou učitelé, mistři a jiní
zaměstnanci prezentujících se středních škol. A jaký bude program?
Dopolední část od 9.30 do 12.00 je určena žákům 7.–9. tříd, ale i uči-
telům (výchovným poradcům) ze základních škol Prahy 11 a okolí.
Odpolední program začíná v 17.00, končí v 19.00 a je určen pro rodi-
če, kteří se chtějí seznámit s nabídkou středního vzdělávání v Praze, zís-
kat přehled o spektru nabízených studijních a učebních oborů. Mohou
se dovědět jaké nároky má daná škola na absolventa ZŠ, jaké možnosti
dalšího studia či jaké uplatnění budou mít studenti zvolené střední školy
po jejím úspěšném ukončení. Těšíme se na vaši návštěvu. ◗

Jana Hanáková

Projekt energetických úspor v ZŠ Klíček

Účastníci celostátního kola soutěže.
FOTO: DAVID REICHMANN

Návštěva předškoláků v ZŠ Donovalská FOTO: JARMILA PREDAJNOŠOVÁ

NÁSILÍ KOLEM NÁS ANEB O ČEM SE MLČÍ
To je název výstavy výtvarných prací studentů středních
a vysokých škol z České republiky, Slovenska a Polska, kterou
pořádá Střední odborná škola Stříbrského ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy a za podpory Městské části Prahy
11. Výstava se koná od 9. 10. do 12. 11. 2006 na Staroměstské
radnici a poté poputuje do dalších měst zúčastněných států.

DIAGNOSTICKÝ DEN V ZŠ CHODOV

Na sobotu 4. listopadu 2006 jsme pro vás připravili od 9.00
do 17.00 hodin diagnostický den s pedagogicko-psychologickou
diagnostikou mimořádného nadání dětí od 2,5 do 15 let
v ZŠ Chodov v ulici Květnového vítězství 57.

Naše škola hodlá ve školním roce 2007/2008 otevřít
1. třídu pro mimořádně nadané děti.

Připravujeme proto akci s výběrem žáků do této třídy.
Program bude tedy věnován především diagnostice a herním
aktivitám pro nadané děti v předškolním a mladším školním věku!
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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

Úprava kontejnerových stání
V části nových viladomů, v ulicích Pastevců,
U Louky a Remízková, úřad městské části plá-
nuje úpravu kontejnerových stání tak, aby nádo-
by na komunální odpad nebyly přímo pod okny
bytových domů a byly přístupné bez nutnosti
překonání výškového rozdílu tvořeného obrub-
níkem. Z těchto důvodů budou stání upravena
tak, aby vyhovovala všem občanům. Budou
vybudována dvě nová odstavná stání dále od bal-
konů obytných budov, která budou ohrazena
opěrnou zídkou a u dalších stání budou v mís-
tech nájezdů sníženy obrubníky. Projektová
dokumentace dále počítá i s úpravou stání kon-
tejnerů na tříděný odpad, které je v současné
době umístěno v ulici Pastevců na zeleni.

Úřad městské části v tomto měsíci vypsal
výběrové řízení na zhotovitele této stavby.

Realizaci předpokládáme do konce letošní-
ho roku.

Rekonstrukce ulice Milíčovské
Rekonstrukci Milíčovské ulice plánujeme již
delší dobu. V současné době je již zhotovena
projektová dokumentace, která počítá s rekon-
strukcí ve dvou etapách. V první etapě bude
opraven úsek mezi ulicí Formanskou a Štíto-
vou. Ulice bude v celé své šířce zúžena na 4

m, ve zbylé šířce komunikace je navržena
zeleň, ohraničená obrubníky. Povrch komuni-
kace je navržen celý v zámkové dlažbě. Dru-
hou etapu tvoří rekonstrukce mezi ulicí
Štítovou a Na Křtině. V současné době je
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele I. etapy
této stavby. Realizaci předpokládáme v prvním
čtvrtletí příštího roku, finanční krytí této
investiční akce máme zajištěné.

Dětské hřiště
V souvislosti s narůstající bytovou výstavbou
přibývá i našich nejmenších spoluobčanů,
kteří se spolu se svými rodiči stěhují do naší
městské části. Z celkového počtu trvale hláše-
ných obyvatel 2284 je 456 mladších dvanácti
let. Přibývá tak žádostí o zřízení dalšího dět-
ského hřiště a městská část již delší dobu hledá
vhodné místo, kde by mohly děti společně se
svými rodiči trávit volný čas a odpočívat. Jako
vhodné místo byl nakonec vytipován prostor
o rozměru přibližně 293 m2 v sídlišti nových
viladomů u ulice Pastevců v Kateřinkách.
Hřiště bude mít trojúhelníkový tvar, od rodin-
ných domů u ulice Formanská bude odděleno
řadou thují, oplocení i dětské atrakce budou
vyrobeny z přírodního materiálu, z akátového
dřeva. Stromy, které se nyní nacházejí na

budoucí stavbě hřiště, budou odborně přesa-
zeny zahradnickou firmou.

V říjnu letošního roku vybralo zastupitel-
stvo na svém zasedání firmu TR Antoš, s. r. o.,
se kterou městská část uzavře na stavbu dět-
ského hřiště smlouvu. Firma byla vybrána na
základě přijatelné cenové nabídky
(390 000 Kč včetně DPH) a pro pěkné zpra-
cování herních prvků. Na dětském hřišti
budou rozmístěny tyto prvky: herní sestava,
houpačka, kládová houpačka, pružinová hou-
padla a lavičky s opěradly.

O úklid a údržbu se bude starat jako zřizo-
vatel a provozovatel městská část.

Bohužel se nám nepodaří dodržet předpo-
kládaný termín stavby, a to podzim letošního
roku. Na zbrusu nové hřiště se tak všichni
můžeme těšit na jaře roku 2007. ◗

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

SCHVALUJE:
■ finanční příspěvky na nákup věcných darů
pro školy a školky, které navštěvují děti
z naší městské části, a to pro ZŠ Ke Kateřin-
kám dar v hodnotě 40 000 Kč, ZŠ K Milí-
čovu dar v hodnotě 20 000 Kč, MŠ
Madolinka dar v hodnotě 10 000 Kč, MŠ
Jažlovická dar v hodnotě 10 000 Kč a MŠ
Sulanského dar v hodnotě 10 000 Kč ,

■ podání žádosti o změnu územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ
HMP) týkající se vypuštění křižovatky na
dálnici D1 a Vestecké spojky ve vlně 08 do
konce roku 2006, včetně projednání s MČ
Praha – Šeberov a obce Průhonice,

■ posunutí harmonogramu výstavby kanali-
začního řadu v ulicích K Mostu a K Mote-
lu,

■ úpravy rozpočtu k 10/2006 a plnění rozpo-
čtu za 1.–3. čtvrtletí roku 2006.

SOUHLASÍ:

■ s předloženou nabídkou firmy Stavby a izo-
lace Praha na opravu RD č.p. 218.

NESOUHLASÍ:

■ se změnou ÚP SÚ HMP na parc. č. 212 a
na části parc. č. 211/13 a 211/18 z nelesní
plochy na čistě obytnou,

■ se zpomalením harmonogramu výstavby
rekonstrukce komunikace J. Bíbrdlíka.

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

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Plánované stavební akce v Kateřinkách

Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 10. 10. 2006

Kontejnery
na nadměrný
komunální odpad
Kontejnery na nadměrný komunální odpad

budou přistaveny v termínu od pátku
10. listopadu do pondělí 13. listopadu 2006 na
tato místa:
■ Kateřinky – křižovatka ulicVodnická–NaKřti-

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

■ Újezd – ulice Formanská u č.p. 63, ulice For-
manská u Návesního rybníku, ulice K Mote-
lu u č.p. 7.
Upozorňujeme občany, že vzhledem k pro-

bíhající rekonstrukci komunikací může dojít ke
změně umístění kontejneru. V takovém přípa-
dě bude změna místa přistavení vyvěšena na
informační vývěsce úřadu u Návesního rybníka
a na Formanské ul. u autobusové zastávky.

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

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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Již pošesté byl Jižní pól dobyt hudbou a kul-
turním programem pro děti i dospělé. Kul-

turní open-air festival Dobytí Jižního pólu
uspořádalo občanské sdružení Proxima Sociale
u příležitostí Dnů Prahy 11 v sobotu 30. září.

Od dvanácti hodin mohly děti soutěžit
o různé ceny, od čtrnácti hodin procházely Již-
ním Městem masky vedené Neomluveným
divadlem a zvaly kolemjdoucí na koncert sku-
pin, který pak začal v patnáct hodin v Centrál-
ním parku Opatov. Na koncertě vystoupilo
sedm kapel: hip-hopové kapely Diwnej Postoy
a Eskalátor, reggae kapela JIŽNÍ PŮL, roc-
kęnęrollové kapely Gangnails a Phantoms On
Fire, ska kapely The Chancers a Prague Ska
Conspiracy. Neomluvené divadlo připravilo
také představení pro děti. Úspěch měla i fires-

how. Na místě byl stánek, kde mohli návštěvní-
ci získat informace o činnosti občanského sdru-
žení Proxima Sociale, které na Jižním Městě
provozuje komunitní centrum Jižní pól. A jak
hodnotí šestý ročník Dobývání Jižního pólu
jeho pořadatelé: „S akcí jsme spokojení. Bylo
pěkné počasí a přišlo hodně lidí. Přípravu nám
značně ulehčili dobrovolníci, vlastně klienti
klubu Jižní pól, pomáhali od devíti hodin ráno
do půlnoci. Pomáhal nám také kolega z centra
ESET Help, s nímž dlouhodobě spolupracuje-
me. Další partnerské organizace, Dixie a Ymká-
rium, připravily soutěže pro děti. Vstřícné byly
i kapely a Neomluvené divadlo, vystupovaly
zdarma nebo za symbolické částky a nevadil jim
ani výpadek proudu. Dobře postaráno bylo
o občerstvení. Neprodával se žádný alkohol, a je

fajn, že užít si takový program je možné i bez
něho,“ řekl Petr Košek, sociální pracovník
a jeden z organizátorů festivalu.

Jižní pól dobývalo přes 500 lidí. Přišli si užít
slunečnou poslední zářijovou sobotu. ◗

Gabriela Böhmová

Víš, kde žiješ?
aneb Devět statečných
Ve středu před zářijovým státním svátkem se v knihovně Opatov

uskutečnila soutěž ke Dnům Prahy 11, nazvaná Víš, kde žiješ?
V počítačové učebně výše zmíněné knihovny se utkaly soutěžní týmy
tří jihoměstských škol – ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Mendelova a ZŠ
K Milíčovu. Týmy byly tvořeny třemi žáky z osmých tříd, kteří odpo-
vídali na otázky týkající se historie, kultury, památek a přírody Prahy
11 a jejího nejbližšího okolí. Otázky to nebyly vůbec jednoduché,
a navíc je doplňovaly tvůrčí úkoly kladoucí nemalé nároky na výtvar-
né a literární schopnosti soutěžících.

Síly byly nanejvýš vyrovnané a výsledky tudíž velmi těsné. Vítě-
zem ale může být jen jeden, a tím se stal tým ZŠ Mendelova, získal
54 bodů z celkového počtu 75 možných. Druhé místo obsadili sou-
těžící ze ZŠ KMilíčovu s 52 body a třetí patří ZŠ Ke Kateřinkám, pro
kterou její zástupci nasbírali 51 bodů.

Nešlo ale jen o body a umístění, účastníci si odnesli i nějakou tu
informaci, kterou o Praze 11 nevěděli. Například že na hrázi rybníka
Homolky roste památný dub, že Městská knihovna v Praze má na Již-
nímMěstě dvě pobočky nebo že na projektu Domova důchodců Háje
se podílel i spoluautor Tančícího domu Vlado Milunić. Mimocho-
dem, vy byste to věděli? ◗

Lenka Hanzlíková

Mendelánkování
Základní škola Mendelova pořádala v rámci Dnů Prahy 11 Mende-

lánkování, tradiční podzimní sportovní den pro děti z mateřských
škol. Mendelánkování se řadí mezi nejoblíbenější jihoměstské akce, takže
v úterý 26. 9. 2006 přilákalo na 600 školáčků!

Na školních hřištích je čekala stanoviště se sportovními disciplínami:
skok daleký, štafetový běh, běh s kládou, jízda vozíků. A byly to závody
plné napětí a radosti, neboť se bojovalo o medaile! Připravena však byla
i další stanoviště: akrobatické skoky na trampolíně, florbal, tanec, skok
v pytli, přetahovaná lanem, freestyle na kolech ...

Jednou z nejpřitažlivějších atrakcí se stal zoologický koutek. Děti si
v něm mohly pohladit živá zvířátka (mj. hroznýše královského, činčilu,
osmáka degu, pískomila, strašilku, agamu, saranče), a také se o nich
dozvěděly mnoho zajímavostí. Příjemnou změnou pro malé návštěvníky
bylo i to, že paní učitelky z mateřských škol zastoupili žáci 2. stupně ZŠ
Mendelova. Školáčkům se věnovali jako průvodci, a rovněž jednotlivé
sportovní disciplíny měli ve své režii. Medelánkování bylo zakončeno
slavnostním ceremoniálem, při němž paní ředitelka Thumsová předala
vítězům medaile. Všichni návštěvníci pak obdrželi sladkou odměnu.

Mnohým dětem se prostředí školy tak zalíbilo, že odpoledne dorazi-
ly znovu, tentokrát se svými rodiči. Přijďte se i vy podívat na naši školu
v rámci Dnů otevřených dveří 15. listopadu 2006 nebo 10. a 11. ledna
2007, vždy od 8 do 16 hodin. ◗

Aneta Štáfová, 7. B

Šesté úspěšné dobytí Jižního pólu

Návštěvníci festivalu. FOTO: GARBRIELA BÖHMOVÁ

Tým ze ZŠ K Milíčovu v akci.
Zadání: nakreslete znak Prahy 11. FOTO: VĚRA RYŠAVÁ

Školáčci na hřišti ZŠ Mendelova. FOTO: ANETA ŠTÁFOVÁ
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Na startu Podzimního cyklokrosu 2006 se 4. 10. 2006 sešlo na pade-
sát závodníků. Pěkné počasí přilákalo i spoustu diváků, zejména

těch, kteří přišli fandit, podpořit své favority. Závod byl pořádán cyklo-
turistickým oddílem UFO v Centrálním parku Jižního Města a zúčast-
nit se ho mohl opravdu každý, kdo rád jezdí na kole, aniž předtím třeba
někdy závodil.

Na závodníky čekala praporky vytyčená trať plná zatáček, s několika
krátkými sjezdy a výjezdy. Zčásti vedla po travnatém terénu, ale také po
ušlapaných cestičkách a nechyběl ani kousek cílové rovinky po asfaltu.
Pro nejmenší závodníky byl připraven jeden okruh v délce zhruba osmi
set metrů, na ostatní čekalo deset okruhů. Startovní pole bylo letos nabi-
to zejména ve všech žákovských kategoriích, silná konkurence tu vlád-
la i v kategoriích dívčích. Jako první odstartovala krátce po půl čtvrté
kategorie nejmladších závodníků a za nimi postupně vyjížděli na trať
závodníci starších ročníků. V přestávkách mezi jednotlivými závody byly
vyhlašovány výsledky. Vítězové si odnesli medaile, diplomy a tašky
s cenami, zvláště s cyklistickým vybavením a doplňky. Jak vše dopadlo,
to si můžete přečíst ve výsledkové listině na oddílových stránkách, foto-
grafie z akce jsou k vidění ve fotogalerii.

Rádi bychom poděkovali tradičnímu sponzorovi závodu, firmě Cyk-
losport KERN, která darovala věcné ceny pro vítěze, městské části Praha
11, jež akci podpořila grantem, a ÚV VZ IMS FSV UK za technickou
podporu.

Všechny letošní účastníky i nové závodníky (a nejen z Jižního Města)
zveme na Jarní cyklokros, který se bude konat v květnu příštího roku ve
stejný čas na stejném místě. ◗

Jiří Kukačka, UFO Závodníci Podzimního cyklokrosu. FOTO: JIŘÍ KUKAČKA

Afrika v knihovně
Rytmy Afriky roztančily 2. října kniho-

vnu na Jírovcově náměstí. Při interak-
tivním pořadu IV. ročníku cyklu Svět se
schází v Praze 11 se děti dozvěděly mnoho
zajímavého z historie i současnosti Afriky
a vyzkoušely si různé africké hudební
nástroje. Seznámily se také s některými
základními kroky afrických tanců a přede-
vším se pak „vyřádily“ při podmanivém
zvuku bubnů hudebníků Papise Nyasse
z Gambie a Lamberta Asondjo z Konga. ◗

Iva Brožíková

Podzimní cyklokros 2006

Zlaté klíče
předány
V rámci Dnů Prahy 11 byli ve čtvr-

tek 5. 10. 2006 v Malém sále
Kulturního centra Zahrada slavnostní
vyhlášeni vítězové a výsledky již IV.
ročníku literární soutěže O zlatý klíč.
Na téma Jižní Město je domovem
nejen lidí ji pro obyvatele i příznivce
naší městské části v lednu 2006 vyhlá-
sil odbor školství a kultury ÚMČ
Praha 11 a redakční rada časopisu Klíč.
Záštitu nad soutěží převzala paní sta-
rostka Marta Šorfová. Podrobnosti
o soutěži, práci poroty a ocenění vítě-
zů přineseme v příštím čísle Klíče. ◗

(red)

V KC Zahrada se jezdilo na kole
V rámci Dnů Prahy 11 se v KC Zahrada

od úterý 3. října až do pátku 6. října
konala představení Černého divadla pod
názvem Kolo tety Berty, určená zejména
dětem z prvního stupně základních škol.
Tato představení, plná poučných scén
i humoru, jsou školám doporučena minis-
terstvy vnitra, dopravy a školství a konají se
pod záštitou občanského sdružení Zdraví –
život. Více informací o těchto vzdělávacích
programech najdete na stránkách
www.zdravi-zivot.cz. ◗

Jana Jelínková Tanec dětí v knihovně. FOTO: IVA BROŽÍKOVÁ

Diváci slavnostního vyhlášení. FOTO: RONALD HILMAR

Představení Kolo tety Berty. FOTO: JANA JELÍNKOVÁ
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V České republice je osmdesát tisíc panelo-
vých domů a v nich 1,16 milionu bytů.

Mezi nejčastější problémy, které lidé žijící
v panelácích řeší, patří nevyhovující obvodový
plášť, zatékání do spár, balkony, výtahy a insta-
lace na hranici životnosti, špatné meziokenní
vložky. Obyvatelé panelových domů si také
často citelně uvědomují úniky tepla, k nimž
u těchto staveb ve velkém měřítku dochází.
A nezanedbatelná jsou i zdravotní rizika, která
bydlení ve starém bytovém domě přináší (plís-
ně vyvolávající alergie atd.).

Nutnost oprav je většinou zjevná, otázkou
ale je, jak rekonstruovat – zdali komplexně,
nebo po částech. Vlastníci bytových domů
často (především z finančních důvodů) volí

postupnou rekonstrukci. Ta bezesporu přinese
zlepšení technického stavu domu, ne však už
potřebné úspory. Například zateplením pláště
se sice ušetří část nákladů na teplo – stěnami
uniká z bytu 27 % tepla –, další teplo ale uniká
neopravenými okny či dveřmi (57 %).

Kromě nižších výdajů za energie je kom-
plexní rekonstrukce finančně výhodná i z dal-
šího důvodu: po všech opravách se cena bytu
zvýší. Pokud se tedy majitel například za pár let
rozhodne bydlet jinde, byt v domě, který má
nový plášť, nová okna, lodžie a střechu, se mu
určitě bude prodávat lépe. V kompletně opra-
veném domě pak navíc mohou později bydlet
i děti současných vlastníků. Je jasné, že panelá-
ky mají jen omezenou životnost. A pokud se

nerekonstruují, stále víc chátrají. Po komplex-
ní opravě však může v těchto domech žít i další
generace.

Pustit se do celkové opravy nevyhovujícího
domu vyžaduje odvahu. Z energického rozhod-
nutí a určitého závazku však není třeba mít
strach. Komplexní rekonstrukce se vyplatí, pře-
devším z dlouhodobějšího hlediska. ◗

Hedvika Mikešová

Proč je výhodná
komplexní rekonstrukce?

Zrekonstruovaný dům ve Frenštátu pod
Radhoštěm. FOTO: ARCHIV

Lavičky
Nikomu nemůže ujít široký záběr rekultivace tolik kritizo-

vaných paneláků na Jižním Městě. Nové pláště domů
a jejich zářivé barvy skrývající tolik potřebné zateplení dodá-
vají této lokalitě veselý nádech. Mnoho obyvatel také využívá
důmyslného architektonického uspořádání ulic s dětskými
pískovišti a hojnou zelení mezi domy k příjemným procház-
kám. Pro mnohé seniory, ale i maminky s malými dětmi
v kočárcích je to často jediný způsob denní rekreace, avšak
nepostrádající půvab.

Není to tak dlouho, co se objevily zcela nové lavičky mezi
deponiemi uprostřed Centrálního parku. Nejvíce radosti
z nich měli ti, kdo si rádi odpočinou i na procházkách. Půso-
bily mile, vstřícně, zvaly k malému posezení, popovídání, roz-
hlédnutí. To ale bylo. Zasáhla nemilosrdná ruka
všudypřítomných vandalů. Jako by je dráždilo vše čisté a nové.
Kolik síly musel vynaložit ten, který se rozhodl rozlomit čer-
stvé dřevo určené k posezení, vylámat betonový podklad ukot-
vující lavičky, odnést opěradla, prostě zničit vše, co by mohlo
druhému přinést potěšení.

Nechci mentorovat – všichni víme, že společnost je plná
agresivity pramenící z neklidu doby, dennodenně v televizi sle-
dovaných válečných konfliktů, krvavých akčních filmů a thril-
lerů. Pokud je pachatelem dospělý člověk, patrně se jedná
o nešťastného nebo nemocného jedince. Děti a mladí lidé zas
nejsou dost odolní, a hlavně zralí, aby si vždy včas vytvořili
správný obraz o životě a světě, což je ovšem vina nás dospě-
lých. Opravdu víme, co naše děti ve svém volném čase dělají,
opravdu máme přehled o jejich aktivitách? A hlavně – posky-
tujeme jim vskutku dost času a příležitostí k poznávání krásy?
Vedeme je k úctě ke každému jedinci, k jeho životu a práci?

Takže prosím všechny, kdo mají kolem sebe děti a dospí-
vající mládež: Věnujme se jim vytrvale a soustavně. Respektuj-
me jejich starosti a problémy a pomáhejme je řešit.
Nenechávejme za nás – rodiče a prarodiče – působit jen školu,
psychology a další odborníky. Abychom měli z nové generace
radost a nemuseli se velkým obloukem vyhýbat skupinám
podnapilých či ještě hůře „povzbuzených“ adolescentů. Jinak
se budeme muset pomalu bát, abychom nedopadli jako ty
lavičky! ◗

OW

Ským? S holuby – našimi věčnými
spolubydlícími. On totiž holub žije

s člověkem už hodně dlouho, a to buď
nepřímo, což se projevuje tak, že se stal
obyvatelem střech, vikýřů i kostelních
věží, anebo naopak přímo, což zname-
ná, že holuba si člověk už dávno ocho-
čil. Rozpoznal, že holub je mimořádně
inteligentní, ušlechtilý a učenlivý a že
se dokáže s člověkem spřátelit. Éra
poštovních holubů sice už dávno
pominula, dnes máme daleko rychlej-
ší způsoby, jak doručit zprávu z místa
na místo, přesto však chovatelé holu-
bů nedají na své opeřené kamarády
dopustit a za dobu, co žije holub s člo-
věkem, vyšlechtili množství nových
plemen. Před několika desetiletími
ovšem člověk vypověděl divoce žijícím
městským holubům válku. Lidem na
holubech začalo vadit hodně věcí,
například že šíří TBC a další nemoci,
a tak se z holuba ve městě stal nepřítel
číslo jedna. Holubi hnízdí tam, kde se
to člověku většinou nehodí, a tato
i mnohá další místa znečisťují svým
trusem.

Jednou z možností, jak omezit
nevhodné hnízdění těchto ptáků, je
postavit jim příbytky. Ne, opravdu
nemluvím z cesty, příbytky holubům
se ve světě staví! Například v Brazílii.
V šedesátých letech minulého století
stál v čele této země muž českého
původu Jaroslav Kubitchek (Kubíček).
V době jeho prezidentování bylo roz-
hodnuto o stavbě nového hlavního
města Brasilia. A tak skupina architek-
tů v čele s Oscarem Niemeyerem dala
hlavy dohromady a vzniklo město,
o kterém se hovořilo jako o městě 21.

století. Při jeho stavbě architekti počí-
tali, že kromě dvounohých a čtyřno-
hých obyvatel tu budou žít i obyvatelé
opeření, a tak jim vytvořili příbytky
(viz fotografie). Všichni tedy mají kde
bydlet a navzájem si nejdou na nervy.
Ptáci jsou také lépe kontrolováni vete-
rinární stanicí a částečně tak lze před-
cházet přenášení nemocí.

Poučme se z tohoto geniálního
nápadu. Uzavřeme s holuby dohodu,
zakopejme válečnou sekeru a postav-
me jim nějaké takové příbytky
i v našem hlavním městě. Vždyť naše
stověžatá matička je rovněž domovem
jak obyvatel dvounohých a čtyřno-
hých, tak těch opeřených. ◗

Vladimír Kasjaněnko

Kam s nimi?

Ptačí obydlí. FOTO: ARCHIV



Klíč 11/2006 www.praha11.cz

14 KULTURA

V záplavě televizních reality show, počítačo-
vých her a jiných více či méně bezduchých

lákadel usiluje „zpívající nakladatel“ Jindřich
Kraus trpělivě a neúnavně o renesanci četby
dobrých knih. Sestavil zábavný pořad, ve kte-
rém představuje hosty z řad mnoha svých přá-
tel, a nabízí jej a s úspěchem uvádí v kulturních
domech a knihovnách v Čechách i na Moravě.
Pořad je podporován Svazem českých knihkup-
ců a nakladatelů (je zařazen do celostátní kam-
paně Rosteme s knihou). Osud knihy
sledujeme na její cestě od prvotního autorova
slova až na pulty knihkupectví. Úvodní píseň
Jiřího Rezka S knihami se kamarádím, kterou
s vlastním textem zpívá Jindřich Kraus, zvítězi-
la v BONANZE, hitparádě Country rádia.

Pro Kulturní centrum Zahrada připravil
Jindřich Kraus svůj pořad s dodatkem Speci-

ál, protože seznam hostů tentokrát překračuje
rámec obvyklých představení a během večera
budou pokřtěny knihy čtyř autorů.

Koho tedy uvidíme a uslyšíme v pořadu
S knihami se kamarádím – Speciál v Kultur-
ním centru Zahrada? Spolu s autorem, nakla-
datelem a zpěvákem Jindřichem Krausem to
budou: Miloš Skalka – hudební publicista
a moderátor, Josef Fousek – spisovatel, zpěvák,
Uršula Kluková – herečka, Petr Messany – ast-
rolog, Zbyňka Šolcová – harfenistka, Zuzana
Stirská – zpěvačka (Gospel Time), Michal
Dlouhý – spisovatel (Četnické humoresky –
1. cena TýTý), Josef Hanuš – kameraman
filmů Slunce, seno…, Dáma na kolejích aj.,
Jana Fabiánová – zpěvačka, Alexandra Hejlo-
vá – malířka, Jaroslav Císař – tajemník Svazu
českých knihkupců a nakladatelů, country
skupina Dobráci.

Na závěr večera je připraven křest nových
knih, autogramiáda a trochu šampaňského pro
každého. Mezi mnoha zajímavými kmotry
bude také zpěvačka Eva Pilarová a Roman
Hadrbolec, Celebrity Chef.

Křtít se budou knihy: Josef Fousek Fousko-
vy fejetony, Michal Dlouhý Četnické trampo-
ty, Josef Hanuš Život s kamerou i bez ní,

Jindřich Kraus a Alexandra Hejlová Život krás-
ný barvy má.

V pondělí 6. listopadu v 19 hodin se tedy ve
Velkém sále Kulturního centra Zahrada setkáte
se zajímavými hosty. Budou vyprávět, zpívat
i hrát. Ale také vy všichni se můžete stát spolu-
účinkujícími, obohatit a zpestřit večer, ve kte-
rém, jak již v úvodu zmíněno, bude hlavním
hrdinou – kniha.

Těšíme se na Jindřicha Krause a jeho hosty,
těšíme se na setkání s vámi. ◗

Jaroslav Kratochvíl

Je zoufalé
nemít rozečtenou krásnou knihu,

nemít v zásobě nic,
co bychom mohli otevřít

bez zklamání.

JIŘÍ ORTEN

Jindřich Kraus. FOTO: JAROSLAV KRATOCHVÍL

Letos v září uplynulo šedesát let od
narození Freddieho Mercuryho, zpě-

váka legendární rockové skupiny Queen.
Toto výročí si připomněl celý svět. Na
mnoha místech probíhaly velké oslavy
k uctění památky vynikajícího zpěváka
a skladatele, který se stal neodmyslitel-

nou ikonou rockové historie. Ani v naší
republice se na Mercuryho nezapomíná.
Český fan club skupiny Queen připravil
velkou oslavu na 25. listopad 2006
v Kulturním domě Opatov. Právě Jižní
Město bude místem konání jediné akce
svého druhu u nás. V komponovaném
programu vystoupí „živě“ několik uměl-
ců, z plátna zazní sám Freddie Mercu-
ry. Hlavním hostem večera bude legenda
české rockové kytary Michal Pavlíček.
Fenomenální skladatel a někdejší člen
Pražského výběru předvede, že hudbu
Queen má opravdu rád. Dále uvidíte
několik revivalových skupin, které písně
originálu dokáží interpretovat velmi
věrně. Vzpomínka na Queen, jak je akce
nazvaná, bude pro všechny Mercuryho
příznivce o to důležitější, že se koná přes-
ně 15 let od Freddieho tragické smrti.
Zpěvák zemřel v listopadu 1991 na
AIDS. Společně vzdáme Freddiemu
Mercurymu hold a připomeneme si, že
jeho hudba, stejně jako jeho osobnost, je
nesmrtelná.

Podrobné informace o Vzpomínce na
Queen na www.fcqueen.cz. ◗

Lída Řeháková, KD Opatov

Vzpomínka na Queen – oslava
Mercuryho šedesátky na Opatově

Kouzlo Polárního světa
Máte rádi dobrodružství? Toužíte poznat daleké

kraje? Anebo dokonce navštívit jen velice těžko
přístupné končiny světa? Chcete se spolu s vyvolenými,
s odvážnými, fyzicky skvěle připravenými, rozsáhlými
znalostmi z různých vědeckých oborů vybavenými muži
i ženami vydat například do polárních krajin?

Chodovská tvrz má pro vás kouzelný klíč. Stačí jen
pootevřít dveře a alespoň nahlédnout do onoho magic-
kého království věčného ledu. Výstava Kouzlo Polárního
světa se bude v galerii Chodovské tvrze konat od 16.
listopadu 2006 do 7. ledna 2007.

Výstavu obohatí a zpestří řada doprovodných pořa-
dů. Budete mít příležitost promluvit si s prvním
Čechem, který stanul – společně s americkou antarktic-
kou výpravou – na jižním pólu, s dalším mužem, který
se podílel na objevování neznámých míst Antarktidy,
mrazivého kontinentu, v dnešní době vyhrazeného pouze
vědě, po Grónsku vás provedou znalci tamního života
a přírody manželé Klempířovi. Zjistíte, jak o budoucnos-
ti i naší přírody rozhodují právě polární končiny.

Výstava i doprovodné pořady jsou věnovány nadchá-
zejícímu Mezinárodnímu Polárnímu roku, celosvětově
vyhlášenému Organizací spojených národů.

Přijďte do Chodovské tvrze, otočte oním pomyslným
klíčem, vstupte do světa vzrušujícího poznání. A neza-
pomeňte, 9. prosince je v prostorách Chodovské tvrze
Polární den dětí. Možná se i svezete na saních tažených
psím spřežením! ◗

Alena a Jaroslav Klempířovi
Freddy Mercury. FOTO: ARCHIV

S knihami se kamarádím
aneb Kdo nečte nežije
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Zpěvačka Feng-Jün Song v tvrzi
Přijměte naše pozvání do Chodovské tvrze vystoupení jedné z výraz-

ných osobností naší hudební scény zpěvačky Feng-Jün Song.
Feng-Jün Song je zpěvačka čínského původu a zároveň autorka mnoha
hudebních a divadelních pořadů. Od dětství studovala pekingskou
operu. Od roku 1985 žije v Praze, kde také absolvovala FFUK. Kromě
koncertování vyučuje na Státní pražské konzervatoři hereckou prů-
pravu, pořádá semináře o zpěvu, dýchání a hudební improvizaci. Od
roku 1995 koncertuje jako sólistka. Za doprovodu multijazzmana
Alana Vitouše získala v roce 1995 na 5. mezinárodním festivalu roz-
hlasových hudebních pořadů v Šanghaji cenu Stříbrný zvon a v témže
roce Zvláštní cenu od Českého hudebního fondu.

Spolupracovala a vystupovala s řadou významných hudebních
osobností jako je Alan Vitouš, Martin Smolka, Oldřich Janota, Vlas-
tislav Matoušek, Pavel Richter, Ida Kelarová, Zuzana Lapčíková, Emil
Viklický, Vladimír Václavek, Jan Burian a další.

Autorsky se podílela na mnoha hudebních a divadelních projek-
tech, které se těšily velkému diváckému ohlasu i odbornému uznání.
Je zakladatelkou a dramaturgyní hudební oslavy lunárního nového
roku v divadle Archa.

Koncerty Feng-Jün Song vždy představují nevšední zážitek. Jsou
nabity emocemi, něžností, smutkem, radostí, vášní a vitalitou, bez
ohledu na to, zda zpěvačka interpretuje lidové písně, pocházející
z Číny, Tibetu, Mongolska, Indonésie, Kazachstánu, ale i z Čech
a Moravy, vlastní skladby nebo zda předvádí hudební improvizace.
V Chodovské tvrzi vystoupí dne 8. listopadu od 19.00 hodin s klaví-
ristou Michalem Nejtkem a kontrabasistou Petrem Tichým. ◗

Vladimír Levický

V listopadu 2006 se bude konat již druhý
ročník festivalu Zimní divadelní Zahra-

da. V Kulturním centru Zahrada se bude pre-
zentovat řada atraktivních divadelních
představení. Na ukázku jmenujme alespoň
některá: Dona Quijota s Bolkem Polívkou,
Tureckou kavárnu s Janou Bouškovou
a Naďou Konvalinkovou, Štiku k obědu
s výbornou Květou Fialovou, Václavem Post-
ráneckým a mnoha dalšími skvělými herci. To
je jen část toho, na co se mohou diváci listo-
padového festivalu těšit.

Připravena je také řada velmi kvalitních
dětských pořadů. Za všechny uveďme Inku
Rybářovou, jejíž představení vždy zaujmou
dětské diváky, a Divadelní společnost Žlutý
kopec, která vystoupí s atraktivním Tanečním
zeměpisem. Pro návštěvníky, kteří si nebudou
chtít nechat ujít žádné z představení pro
dospělé, je připraveno předplatné na celý festi-
val. Ceny se pohybují od 750 do 950 korun.
Výše vstupného je odvozena podle zóny, pro
niž vstupenka platí. Ten, kdo tohoto cenově
zvýhodněného předplatného využije, bude mít

navíc zaručeno stejné místo na všechna diva-
delní představení.

V listopadu si zcela určitě nenechte ujít
návštěvu Kulturního centra Zahrada! ◗

Dana Foučková

Paní Chantal Poullainová -
francouzský šarm
v KC Zahrada
Před lety neodcestovala francouzská herečka

Chantal Poullainová do New Yorku za slibnou
kariérou, ale odešla do tehdy komunistického Čes-
koslovenska za velkou láskou.

Chantal Poullainová pochází z Marseille,
z kumštýřské, malířsko-sochařské rodiny. Za své
povolání však zvolila herectví. V Ženevě, kde
vystudovala, se pak seznámila s Bolkem Polívkou. Osudové setkání?
Možná... Po svatbě (na jevišti divadla v Baltimoru) se stalo jejím domo-
vem Brno. Začala se učit česky a přišly první herecké nabídky. Její emo-
cemi nabitý a přesvědčivý projev lákal diváky i režiséry.

Z jeviště není na filmové plátno daleko, a tak ji v roce 1987 obsadi-
la režisérka Věra Chytilová do role královny ve filmovém přepisu diva-
delní hry Bolka Polívky Šašek a královna. O rok později, tedy v roce
1988, a potom ještě později, v roce 2001, si Chantal Poullainová zahrá-
la u režisérky Chytilové znovu, ve filmech Kopytem sem, kopytem tam
a Vyhnání z ráje. V roce 1989 se sešla s JiřímMenzlem při práci na filmu
Konec starých časů a režisérka Zuzana Zemanová jí svěřila roli matky
ve filmu Hrad z písku (1994 ).

Dnes žije paní Chantal v Praze, vystupuje v divadle Ungelt, hostova-
la v Národním divadle, založila nadaci Archa Chantal, která pomáhá
dětem…

Je mnoho otázek, které bychom chtěli Chantal Poullainové položit.
Kulturní centrum Zahrada k tomu nabízí skvělou příležitost, protože
paní Chantal přijala pozvání do pořadu Film s hostem – host s filmem.
A Šašek a královna bude film, který v rámci našeho volného cyklu uvi-
díte. Věřím, že 13. listopadu v 19.00 se s vámi setkáme. Porozprávíme se
vzácným hostem a popřejeme paní Chantal, pro kterou je naše země dru-
hým domovem, aby se jí u nás nepřestalo líbit. ◗

Jaroslav Kratochvíl

Zimní divadelní Zahrada

Představení Turecká kavárna. FOTO: ARCHIV

POHYB PRO ZDRAVÍ A POHODU
Sokol Chodov, Starochodovská 521, tel.: 272 926 868
Cvičení rodičů s dětmi (všestranný pohybový rozvoj dětí
formou her, za účasti rodičů) Po 16.30–17.30, Čt 10.30–11.30
Cvičení předškolních dětí (rozvíjení pohybových dovedností
bez asistence rodičů, hry a cvičení na nářadí) Čt 16.00–17.00
Školní děvčata základy gymnastiky (cvičení na nářadí
doplněné o pohybové hry) Po 17.30–18.30
Žáci mix míčových sportů – Út 17.00–18.00
Zdravotní cvičení (protažení a posílení vhodné pro každý věk)
Po 18.30–19.30, Pá 9.00–10.00
Lady-aerobik – Út 19.30–20.30
Kalanetika – Čt a Ne 19.00–20.00
klidné a příjemné prostředí, zkušení cvičitelé a instruktoři,
možnost občerstvení, další sportovní možnosti – posilovna,
tenis, volejbal… Přijďte mezi nás a uvidíte !!!
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TJ JM CHODOV
Junior aerobic o. s. Kazimirka

Juniorské kurzy aerobicu.
pondělí 15.00–16.00 1.–4. třída
pondělí 16.00–17.00 5.–9. třída

Informace tel.: 776 355 202
e-mail: tabor@kazimirka.cz

www.kazimirka.cz

Kick box aerobic
Jana Hrabalová

Je náročnější než low i high aerobic.
Udržujete se v tempu drobnými
„boxerskými“ poskoky; tepová

frekvence je stále v aerobní zóně,
takže hubnete. Středa 19.00–20.00

Možno přijít bez přihlášení předem

Tchaj-ťi čchüan
Zuzana Pipková

Kurz výuky stylu Čchen.
středa 18.00–19.00

Informace tel.: 777 290 993
e-mail: tchajti@seznam.cz

Na hřišti Základní školy Campanus se 11.
září konalo školní kolo Kinderiády. Zúčast-

nili se všichni žáci. Závodili podle kategorií.
Druháci skákali z místa do dálky, třeťáci házeli
plným míčem, čtvrťáci míčkem, páťáci změřili
své síly ve skoku dalekém. Všichni startovali
v běhu na 60 metrů. Náročné klání zvládli i žáci
prvních tříd, třebaže měli stejné disciplíny jako
druháci. Z nejlepších sportovců jsme sestavili
dvě družstva pro pražské kolo. Děti se k závodě-
ní postavily velice zodpovědně, dokonce absol-
vovaly několik mimořádných tréninků.
Žižkovská Základní škola Jeseniova byla 19.

září pořadatelem pražského kola Kinderiády.
Naši žáci v něm zvítězili! Družstvo A, které
vyhrálo, mělo pouhých 75 bodů (sčítá se pořa-
dí jednotlivců a štafety, tedy čím méně bodů,
tím lépe), druhé místo vybojovala pořádající

škola s 127 body. Naše družstvo B počtem 156
bodů sice dosáhlo na třetí místo, protože ale
nemohou postoupit dvě družstva jedné školy,
bylo dáno mimo pořadí.
A tady jsou jména našich reprezentantů:

Tereza Švermová, Petra Nováková, Pavel Bar-
toš, Karel Pusch, Hana Prášková, Markéta
Tůmová, Eduard Uher, Patrik Baroch, Domi-
nika Kubišová, Tereza Housková, Riccardo
Cavaliere, Adam Dolejš, Monika Krejčí, Anež-
ka Čečáková, Josef Novák, Jiří Petr. Všem
závodníkům za jejich výkony děkujeme.
Zvláštní dík patří Nikole Tomekové, statečně
zvládla nevděčnou roli náhradníka, a ještě jsme
ji využili jako fotografku a kameramanku.
Už se těšíme na republikové finále Kinderi-

ády na Strahově. ◗
Olga Sejkotová, Barbora Svozilová

Zveme všechny správné kluky od 1. do 5.třídy, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou
se těšit na nové, zajímavé sportovní hry, při
nichž se dostatečně vydovádějí a odreagují. Pří
výběru sportovních aktivit vycházíme z věku
a obratnosti dětí, dbáme na sportování pro
zdraví, a také na kamarádství. Vše je vedeno
zábavnou formou, tak, aby děti získaly pozi-
tivní vztah k pohybu, aby pro ně byl radostí
a potřebou. Dětem musí být sport především
zábavou, nikoli povinností vítězit!
Pro letošní rok počítáme se vznikem nové-

ho týmu v kategorii přípravek. Na trénincích
se zaměříme na všeobecnou sportovní přípra-
vu, rozvoj dovedností, motoriky, fyzickou pří-
pravu, plavání, hry. Až v druhé fázi se budeme
věnovat lakrosu. Lakros je pro svou nenároč-

nost, jednoduchá pravidla a bezkontaktní styl
hry určen zejména dětem, představuje ideální
sportovní aktivitu hlavně pro kluky. Je to zají-
mavá, napínavá a velmi rychlá kolektivní hra.
Důraz při ní klademe na sportování pro zdra-
ví, na přátelský a zdravě soutěživý kolektiv.
Hraje se v tělocvičně, s lakroskami a s gumo-
vým míčkem. Soupeří spolu dvě družstva se
čtyřmi hráči v poli a jedním brankářem.
Naše tréninky se konají v úterý od 16.30 do

18 hodin a ve čtvrtek od 15.30 do 17 hodin
v ZŠ Mendelova (hnědá škola). Sraz je vždy
15 minut před začátkem ve dvoře u tělocvičen.
Další informace získáte na http://ontario.hyper-
link.cz, emailu: voglm@seznam.cz a telefonu
605 527 836. ◗

Miroslav Vogl, trenér oddílu

ZŠ Campanus vítězem pražské Kinderiády

Děti ze ZŠ Campanus. FOTO NIKOLA TOMEKOVÁ

Fotka z turnaje k 15. výročí oddílu.
FOTO: MIROSLAV VOGL

Sportovní oddíl Ontario

Taekwon-do je korejské bojové umění. Zalo-žil je generál CHOI HONG HI a klade si
za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické,
psychické a morální stránce. Hlavní zásady kaž-
dého taekwondisty formuloval jeho zakladatel
takto: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovlá-
dání a nezkrotný duch. K těmto principům jsou
vedeni cvičenci již od útlého věku.
V České republice se taekwon-do cvičí od

roku 1987 a je organizováno Českým svazem
taekwon-do ITF, jehož jsme členy. Jako technic-
ký dohled zde působí korejský mistr HWANG
HO YONG, VIII. Dan. Takže všichni naši stu-
denti mají jedinečnou možnost učit se přímo
u jednoho z nejlepších instruktorů TKD na
světě. Během posledních let si české sportovní
taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných
umístění a v součastné době se čtyři naši členo-
vé připravují na mistrovství Evropy. Větší důraz
než na sportovní stránku se však klade na výuku
tradičního bojového umění sebeobrany. Nespor-
ný vliv má taekwon-do jako aktivní prevence

proti užívání návykových látek, záškoláctví
a jiným negativním jevům. Naše škola GE-
BAEK HOSIN SOOL působí na poli českého
sportu a zájmových aktivit již osmým rokem a je
v tomto odvětví školou největší. Svou činnost
zaměřujeme především na mládež školního
věku, ale máme také členy předškolního věku
i již dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme zkouš-
ky na technické stupně, výukové semináře, sou-
středění, závody, a také individuální výuku.
Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé
černých pásů.
Standardem naší školy je vysoká kvalita,

množství tréninků a bezkonkurenční cena.
Chcete-li se naučit tradičnímu umění sebeobra-
ny nebo se seznámit s přátelským kolektivem,
přijďte na kterýkoli náš trénink. Uvítáme vás
v ZŠ Campanus v Praze 11. První hodiny jsou
zdarma. Další informace získáte na www.tkd.cz,
na telefonu 603 302 739 nebo na e-mailu:
zamecnik.martin@seznam.cz. ◗

Martin Zámečník

Škola Taekwon-do I.T.F.
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Máme tu nový školní rok. A s ním i novou
soutěžní sezonu. U nás v klubu doufá-

me, že bude zase o kousek úspěšnější než ta
minulá. I když… loňský rok se nám povedl.
Začal jako každý jiný. Hned v září jsme pro
naše tanečníky uspořádali zahajovací diskoté-
ku a pro nejmenší karneval se zvířátky. Na
podzim jsme si dojeli pro krásné 4. místo na
mistrovství Evropy do Itálie. A potom už jsme
trénovali a trénovali. Zvládáme ovšem mno-
hem víc než jen tréninky. Během roku jsme
v ZŠ Campanus uspořádali několik kol soutě-
že Kostkovaná s Dominem, při níž si naši
začátečníci mohli vyzkoušet, jaké to je mít na
sobě taneční kostým a tančit před porotou,
a zároveň se podívat, jak to vypadá, když se
tančí vrcholově – a týmově. V pololetí jsme
spolu s dětmi připravili taneční program pro
rodiče, aby mohli posoudit výsledky šestimě-
síční práce svých ratolestí. Loňskou novinkou
byl 1. ročník společenského plesu s bohatou
tombolou.

Potom už přišlo jaro a soutěže. A dařilo se.
Získali jsme řadu titulů: jsme mistry Prahy,
mistry Čech, mistry ČR 2006 v kategorii děti,
s choreografií S Vochomůrkou v Křemílkově,

mistry ČR 2006 v kategorii junioři, s choreo-
grafií Prague, na mistrovství světa jsme získali
3. místo rovněž s choreografií Prague a 3. místo
za choreografii Před pikolou… Na konci škol-
ního roku jsme absolvovali velkou taneční show
ve sportovní hale Slavie, a pak už hurá na
prázdniny. Předtím jsme se ještě stihli rozlou-
čit o víkendu rodičů s dětmi v RS Bajtlich.
V létě jsme byli na táboře v Jižních Čechách
a na soustředění týmů u České Lípy a na Seči.

Ani jsme se nestačili rozkoukat a už je tu
nová sezona. S ní opět Kostkovaná, ples, taneč-
ní odpoledne, spoustu vystoupení (vloni jste
nás viděli při vánočních trzích v Hájích, v KD
Klubka, při výročí školy Květnového vítězství,
na Balonstory, na Sportovních hrách seniorů),
nové taneční kurzy: jedenáct kurzů je určeno
začátečníkům od čtyř let až po maminky (ZŠ
Mikulova, Hornoměcholupská, Campanus,
Klubka, MŠ Hroncova), čtyři soutěžní týmy se
připravují na reprezentaci v soutěžích.

Našim tanečníkům přeji spoustu energie,
hodně zábavy při tréninku a ještě více štěstíčka
na soutěžích. (A že budeme štěstíčko potřebo-
vat! V listopadu letíme na mezinárodní soutěž
do Německa a s dětmi a juniory jsme nomino-

váni na letošní mistrovství světa a Evropy.) Tre-
nérkám přeji hodně inspirace a dobré nervíky
při tréninku i v trenérské škole, kterou každá
z nich musí absolvovat. A všem, kteří pro
Domino něco dělají (sponzorům, rodičům...),
přeji, aby i pro ně byla ta letošní sezona co nej-
hezčí a nejšťastnější. ◗

Iva Bičišťová, šéftrenérka klubu

AT Domino – loňská sezona a ta letošní...

Děti s choreografií S Vochomůrkou.
FOTO: IVA BIČIŠŤOVÁ

Hlavním cílem činnosti sportovního
klubu Aerobik Skalka Praha je dát

dětem smysluplnou náplň volného času.
Nechceme vychovávat profesionální
sportovce, chceme zábavnou formou při-
blížit dětem tento populární sport
a vypěstovat v nich návyk na sport pro
celý život.

Jelikož každá činnost má mít i nějaký
konkrétní cíl, stali jsme se autory a pořa-

dateli dnes již tradiční celorepublikové
postupové soutěže Děti fitness aneb spor-
tem proti drogám. Jsme také pořadateli
celorepublikového školicího systému pro
instruktorky dětského aerobiku. Kromě
toho všechny naše instruktorky absolvu-
jí speciálně pro ně pořádané školení.
Naše děti na této a dalších soutěžích zís-
kaly za posledních šest let třináct pohá-
rových umístění včetně několika prvních
míst v celorepublikových finálových
kolech. Aerobik Skalka pořádá lekce pro
děti po celé Praze a hodiny pro děvčata
otevírá na nových místech nejen v Praze,
ale i v Českých Budějovicích. Informace
na e-mailu hadrbolcova@volny.cz. U nás
vaše děti získají smysluplnou náplň vol-
ného času a mohou se stát členy týmu,
který v květnu získal třetí místo z 26
týmů v celorepublikovém finále Děti fit-
ness. Pořádáme konkurz do výběrové
skupiny Hvězdičky. Podrobné informace
získáte na telefonu 608 735 523 nebo na
www.aerobikskalka.cz. ◗

Mirka Hadrbolcová

Taoistické tai chi – cesta
ke zlepšení a podpoře zdraví
Taoistické tai chi je jemné umění, které podporuje

zdraví a dobrý životní pocit lidí všech generací.
Zlepšuje držení těla a rovnováhu, zvyšuje sílu a pružnost.
Pravidelné cvičení prospívá páteři a přináší úlevu od
bolestí zad. Pomalé protahování střídající se s hlubokým
uvolněním pomáhá odstraňovat nahromaděné napětí
a stres. Člověk se cítí jistější a zároveň klidnější. Cviče-
ní taoistického tai chi je relaxační, vyvážené a nevysta-
vuje tělo prudkým zátěžím. Taoistické tai chi se cvičí
jako sestava 108 pohybů speciálně zaměřených na pod-
poru zdraví a vitality. Tai chi mohou praktikovat všich-
ni cvičenci bez ohledu na věk, kondici a zdravotní stav.
Osobám se sníženou pohyblivostí je sestava upravena
pro cvičení vsedě.

Přijďte se podívat na ukázkové cvičení nebo přímo na
skupinu pro začátečníky ve vašem okolí, a tam se může-
te také přihlásit. První navštívená hodina je ukázková
a zdarma. Potřebujete pouze pohodlné netěsné oblečení
a měkké boty nebo tenisky. V Praze je členský příspěvek
za čtyřměsíční cvičení 720 Kč, přičemž lidé v tíživé
finanční situaci mají možnost požádat o slevu. Za tuto
cenu mají členové Sdružení taoistického tai chi možnost
navštěvovat libovolný počet cvičení ve všech jeho poboč-
kách v ČR.

V Praze 11-Chodově je cvičení tai chi pro začáteční-
ky připraveno od 5. října 2006 každý čtvrtek od 18.00 do
19.30 hod. v tělocvičně ZŠ Campanus, Jírovcovo náměs-
tí 1872. V České republice se taoistické tai chi vyučuje
a cvičí v rámci uvedeného Sdružení. Další informace zís-
káte v Centru STTC na tel. 224 819 619, na e-mailu
info@taoist.cz nebo na internetu www.taoist.cz. ◗

Milan Tománek

Vítězný tým dětí v celorepublikovém
finále. FOTO: MIRKA HADRBOLCOVÁ

Aerobik Skalka Praha

KLUB LÍSTEČEK V TJ JM CHODOV

Klub pro děti od 2 do 6 let je otevřen každou středu a čtvrtek. Program
obstarává pedagogický pracovník. Děti se mohou těšit na výtvarné,

pohybové a další aktivity, které budou rozvíjet jejich dovednosti.

středa 16.00–17.00, čtvrtek 11.00–14.00

Pobyt v Klubu Lísteček je hrazený hotově
dle počtu hodin v klubu strávených.
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Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha 11, zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11, vyhlašuje
dne 12. 10. 2006 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE V ODDĚLENÍ DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE
A POMOCI ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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

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

Další požadavky:
– požadované vzdělání
vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání (bakalářský nebo
magisterský studijní program) se sociálně právním zaměřením nebo
zaměřením na obor sociální pedagogika, speciální pedagogika
– požadované znalosti
vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociální péče a pomoci
praxe v oboru výhodou
– další dovednosti, schopnosti
velmi dobré komunikační schopnosti
spolehlivost, pečlivost, samostatnost
pozitivní přístup k práci s klienty
znalost práce na PC
psychická odolnost

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

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

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do
13.11.2006 na adresu: Úřad městské části Praha 11, personální odbor

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice sociální pracovnice
v oddělení dávek sociální péče a pomoci odboru sociálních věcí
a zdravotnictví“

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

Ing. Simona Klimakovská,
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4
Hledá do odboru vnitřních věcí Úřadu MČ Praha 11

SAMOSTATNÉHO ODBORNÉHO REFERENTA
PŘESTUPKŮ NA DOBU URČITOU (1 ROK)

Požadujeme:
■ vysokoškolské vzdělání – bakalářský nebo magisterský studijní
program (nejlépe absolventi oborů vztahujících se na oblast
veřejné správy, správní a přestupkové právo)

■ pracovní místo je vhodné i pro čerstvé absolventy se
vzděláním výše uvedeného stupně a oboru

■ vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon
správních činností při přestupkovém řízení ve věci veřejného
pořádku, občanského soužití a majetku

■ dobrá orientace v zákonech a dalších předpisech a jejich
praktická aplikace v rámci příslušné problematiky výhodou

■ dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel)

■ dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací
schopnosti v písemném i mluveném projevu)

■ psychická odolnost

■ vítána znalost jednoho světového jazyka

Nabízíme:
■ nástup možný od ledna 2007
■ platové zařazení – 9. platová třída (dle nař. vlády č. 330/2003 Sb.)

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte
do 15. 11. 2006 na adresu: Úřad městské části Praha 11

personální odbor
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Obálku označte slovy: „Samostatný odborný referent
přestupků na dobu určitou“

Bližší informace: tel.: 267 902 354 – JUDr. Jozef Majchrák,
vedoucí odboru vnitřních věcí
e-mail: majchrakj@p11.mepnet.cz
tel.: 267 902 301 – Eva Tarabová,
vedoucí oddělení přestupků
e-mail: tarabovae@p11.mepnet.cz
tel.: 267 902 203 – Olga Pristašová,
personální odbor
e-mail: pristasovao@p11.mepnet.cz

FINANČNÍ ÚŘAD
PRO PRAHU – JIŽNÍ MĚSTO

se sídlem Petrohradská 6, Praha 10
PŘIJME PRACOVNÍKY
do kontrolního oddělení

referátu daně
z příjmů právnických osob.

Ukončené středoškolské vzdělání a dobrá znalost
účetnictví podmínkou.

Kontakt: sl. Troníčková 267 273 014

PROSBA
NÁLEZCI VALAŠSKÉHO KROJE
V noci z pátku 6. 10. na sobotu 7. 10. 2006

byl z auta před hotelem Opatov
na Chodově odcizen dívčí valašský kroj.

Prosíme příp. nálezce kroje nebo jeho součástí,
aby nás kontaktoval

na tel. čísle 608 460 673.
Děkujeme.
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V neděli 12. listopadu 2006 se bude v pro-
storách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní

Počernice) konat Výstava pro kočku – podzim-
ní umisťovací výstava opuštěných koček.
Vybrat si mňoukající spolubydlící nebo věno-
vat opuštěným číčám něco dobrého na zub či
je alespoň pohladit budete moci od 10 do 17
hodin.

Cíl výstavy?
Cílem výstavy je najít nový domov pro co nej-
větší počet koček a shromáždit krmení pro ta
zvířata (hlavně nechtěná koťata), která se na
podzim dostávají do péče útulků ochranář-
ských organizací i soukromých pečovatelů.
Proto je také „vstupenkou“ na výstavu konzer-
va krmení pro kočky.

Co bude na výstavě k vidění?
Především zhruba stovka koček a koťat ze dva-
nácti zatím přihlášených ochranářských organi-
zací. Prostřednictvím výstavy budou hledat
nový domov. Všechny vystavované kočky
budou vakcinované, v dobrém zdravotním

stavu, ten ještě na místě prověří
veterinář. Valná většina zvířat je
určena jako mazlíček do bytu, ale
najdou se i kočky vhodné
k domku se zahradou či do sto-
doly jako lovci myší.

Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy
pořádáme, se dají shrnout do tří
bodů: Zájemci o kočky oceňují,
že si mohou svého budoucího
domácího mazlíka vybrat z něko-
lika desítek zvířat. Výstava je pří-
ležitosti umístit do dobrých
domovů zvířata z lokalit, kde je
o kočky minimální zájem. Krmení, které se
vybere na „vstupenkách“ a od sponzorů, zásad-
ním způsobem pomáhá soukromým útulkům
uživit jejich svěřence.

Další informace?
Další informace o chystané výstavě vám rádi
poskytneme na emailu: vystava@kocky-onli-

ne.cz. Podrobné informace jsou
dostupné také na www.kocky-
online.cz, kde je možné vybrat si
kočičího společníka z databáze
veterinárně ošetřených zvířat
z útulků v celé republice. Výstavu
pro kočku – umisťovací výstavu
opuštěných koček pořádáme dva-
krát do roka. Letos na jaře našlo
na výstavě nový domov 89 koček,
na podzim loňského roku 94
koček ze 130 zúčastněných.

Výstava pro kočku se koná
v prostorách Chvalské tvrze
(Praha 9-Horní Počernice), která

se nachází jednu zastávku autobusem od koneč-
né stanice metra B Černý most. Použít můžete
autobus číslo 221, 223, 261, 273, 303, 304,
353 nebo 398.

Svůj domov našlo 9 kočiček v KC Zahrada
v rámci soutěže Miss kočka 2006. Děkujeme. ◗

Zuzana Fenclová

Umělci, kteří někdy vystoupili v Chodovské
tvrzi, se sem obvykle rádi vracejí,

a v některých případech se dokonce rozvine
pravidelná spolupráce. Příkladem může být
cyklus Jaroslava Svěceného Domovské koncer-
ty, šansonová setkání s Rudolfem Pellarem,
Milanem Jírou, Janem Petránkem a jejich
hosty, koncerty Štěpána Raka apod.Také sopra-
nistka (a známá televizní moderátorka) Marti-
na Kociánová zná tvrz velmi dobře, především
ze svých adventních a vánočních koncertů.

Častým hostem bude v tvrzi i letos v listopadu.
Vystoupí na celkem čtyřech koncertech pro
školy a v pondělí 27. 11. v 19 hodin na advent-
ním koncertu pro veřejnost. Doprovázet ji
budou hudebníci z tria Amadeus – klarinetisté
Karel Dohnal a František Hlucháň a fagotista
Peter Hlucháň. Martina Kociánová vystoupí
s pásmem písní a operních árií W. A. Mozarta,
G. Bizeta, G. Rossiniho, C. Francka a dalších
autorů. ◗

Vladimír Levický

V prosinci tomu budou již dva roky, co
začala provozovat své služby poradna pro

zdravotně a sociálně handicapované, která
působí pod názvemTARO. Poradna slouží pře-
devším zdravotně a sociálně znevýhodněným
skupinám obyvatel v rámci celé ČR. TARO
poskytuje poradenské služby v oblasti sociální-
ho zabezpečení, důchodového i nemocenského
pojištění, sociální péče, státní sociální podpory,
zaměstnanosti, pracovněprávní problematiky,
ale i v dalších oblastech, kde může takto handi-
capovaným občanům pomoci.
Kromě využívání poradenských služeb

mohou zájemci z řad zdravotně znevýhodně-
ných osob, kteří hledají pracovní uplatnění, ale
i z řad firem a organizací, jež chtějí takto znevý-
hodněné osoby zaměstnat, inzerovat na webo-
vých stránkách poradny v oddílu Práce. Našim
cílem však není práci hledat, nýbrž nabídnout
její zprostředkování. Vycházíme z filosofie rov-

ných příležitostí. Nechceme našim klientům
poskytovat péči, nýbrž asistenci a podporu. Na
webu poradny je rovněž Seznamka pro zdravot-
ně znevýhodněné, ale i pro ty, jimž nevadí zdra-
votní omezení při navázání partnerského
vztahu. Zájemcům o informace ze života handi-
capovaných je určen internetový Zpravodaj.
Čtenáři v něm najdou mnoho údajů a poznat-
ků týkajících se dané problematiky.
Všechny služby poskytované poradnou

TARO jsou bezplatné a je možno jich využívat
prostřednictvím internetu, telefonu, Skype
i ICQ. Bližší informace o poradně lze nalézt na
Internetové adrese www.taro.cz.
Přejme si, aby služeb poradny TARO bylo

zapotřebí co nejméně. Pro ty, kteří však tuto
pomoc potřebovat budou, chceme učinit maxi-
mum ke zmírnění nepříznivých dopadů a k řeše-
ní obtížných situací, do nichž se dostali. ◗

Pavol Halaj

Podzimní umisťovací výstava opuštěných koček

Druhé výročí poradny TARO Na pomoc pečujícím,
nemocným
i postiženým
Ve dnech 4. a 5. 11. 2006 se v přízemíděkanátu 3. lékařské fakulty UK, Ruská
87, Praha 10, koná víkendový seminář pro
všechny zájemce, kteří se podílejí na pomoci
pečujícím, nemocným i postiženým. Cílem
semináře je seznámit veřejnost s možnostmi
terénní a ambulantní služby, především
v péči o starého člověka, a to v souvislosti
s novým zákonem o sociálních službách.
Seminář pořádá Ambulance pro poruchy
paměti FNKV a 3. LF UK ve spolupráci
s Českou asociací pečovatelské služby a sdru-
žením Hestia. Další informace o pečujících
naleznete na www.pecujici.cz. ◗

MUDr. Tamara Tošnerová

Martina Kociánová
a trio Amadeus v Chodovské tvrzi

Martina Kociánová. FOTO: ARCHIV
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Nutkavá myšlenka

Nedávná připomínka třicátého výročí
doby, kdy se stěhovali první obyvatelé do

prvních domů Jižního Města, vyvolala zvýšení
zájmu o Prahu 11 v minulosti i současnosti.
Přicházeli lidé a vzpomínali, kdy se přistěho-
vali a za jakých okolností. Pro mnohé z obyva-
tel je však zájem o jejich bydliště součástí
životního programu. Přibývá snah městskou
část a její život různým způsobem zachytit.
Nejčastější jsou práce fotografické, počínaje
rodinnými, objevují se ale také tematicky
zaměřené výstavy. Menší soubory, věnované
radnici, jsou a budou postupně vystavovány na
schodišti Chodovské tvrze, v sousedství nové
expozice z minulosti regionu. Každoročně při-
cházejí vysokoškolští i středoškolští studenti
a hledají podklady o přírodě a lidech, o minu-
losti i dnešním životě v našem kousku Prahy.
Mohli si vybrat jiná témata a jiné části metro-
pole, ale zvolili Prahu 11. Někteří věnují kopie
svých prací radnici a tato kolekce, přestože
značně neúplná, neustále narůstá. Také už
vznikla slovesná a hudební díla s jihoměstskou

tématikou. Existují výtvarná díla, grafiky, kres-
by i práce vytvořené malířskými technikami,
zobrazující výseče našeho regionu a jeho nej-
bližšího okolí. Posledním přírůstkem, a záro-
veň rozšířením rejstříku tvůrčích přístupů je
digitální „fotoobsese“ Jižní Město, jak svůj
pestrý, ale pečlivě sestavený soubor v podtitu-
lu na CD s jemnou sebeironií označili autoři
Jan Krhovský a Sylva Francová. Tedy Jižní
Město jako nutkavá, neodbytná myšlenka.

Některé obsese lze chápat jako chorobu, ale
za tuhle, vyjádřenou digitálně, můžeme být
jen vděčni. Autoři soustředili množství svých
originálních fotografií a systematicky je uspo-
řádali do výmluvných celků, nazvaných Příro-
da, Krajina, Lidé a Provoz. Tím však členění
nekončí. Například onen Provoz se dělí na
kapitoly Kudy k nám, Doprava, Služby, Rege-
nerace a Ekologická stopa sídla. Ale i ty se ještě
člení, například Ekologická stopa sídla zachy-
cuje Odpady, Igelity a Dog’s mess.

Ozvučené a dalšími programy ozvláštněné
fotografie nasvědčují, že Jižní Město pro auto-
ry nepředstavuje utkvělou myšlenku ani
v podobě zlaté mušky štěstí bez kazu, ani

v podobě temné noční můry, symbolu všeho
zlého, ale že v jejich myslích utkvělo jako
domov, jako živý a životaschopný organismus.
Jakou má či bude mít podobu, záleží přede-
vším na nás, jihoměstských obyvatelích, na
našich schopnostech pokračovat v proměnách
Prahy 11, hodných třetího tisíciletí. I o tom
fotografie Jana Krnovského a Sylvy Francové
výmluvně svědčí. Neumíme ani nehodláme
soudit, kdo z obou jmenovaných je autorem
jednotlivostí ani jaký je jeho podíl na konečné
podobě souboru. Celek slouží ke cti oběma,
a také – Jižnímu Městu. ◗

Jiří Bartoň

Do čtvrtého desetiletí (9)

Pohled na obchodní centrum Chodov. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Chodovská pumpa. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Neobyčejná pumpa
V ulici U Kolonie se nachází památná veřejná pumpa

na vodu. Snad dvaapůlmetrový litinový solitér
nepřehlédnete. Má vzhled štíhlého sloupu s ozdobnou
hlavicí, obdobně modelovanou trubku pro výtok vody
a mohutnou páku na pumpování. Neubližte jí ve snaze
dosáhnout vody, hygienické předpisy to už neumožňují!
Působivý solitér ale představuje milou místní památku,
jeden z nejstarších dokladů propojení metropole s Cho-
dovem. Takových pump pražská obec zřídila v první tře-
tině 20. století na katastru hned několik – v souvislosti
s výstavbou na svých pozemcích. Dnes zde zbyla jen jedi-
ná. Také jinde v Praze se staly ony pumpy vzácností a jsou
chráněny. Pumpu na Chodově jsme si připomínali něko-
likrát. Mizely její části a hrozil jí zánik. Teprve zásahem
OS Chodov se podařilo obstarat firmu, která chybějící
díly doplnila a pumpu celkově zrekonstruovala. Paní sta-
rostkaMarta Šorfová a předseda OS Chodov Ing. Jiří Šty-
ler v rámci letošních Dnů Prahy 11 památku pokřtili na
Chodovskou pumpu. ◗

Jiří Bartoň

Vhledy do Prahy 11
Dálnice většinou nabízí pouze pohledy na hlukové a smogové barié-

ry. V Praze 11 ale nedávno přibyl působivý pohled na nové rozsáh-
lé obchodní centrum u stanice metra Chodov. Obdobná maxistřediska
prodeje rostou všude jako ty příslovečné houby a mají svou klientelu, své
vyznavače i odpůrce. Někdy ale připomínají jen jakési krabice na boty
obrovitého Gullivera, vzhledem k zabrané půdě rozházené až marnotrat-
ně. Naše obchodní centrum, umístěné v zóně, v níž se od počátku Jižní-
ho Města počítalo s podnikatelské subjekty, si ale klade architektonicky
náročnější cíle, a to se zdarem. Také se podařilo zachovat působivý
pohled od dálnice, když architekti dokázali zajímavě vyřešit garážovou
část a spojovací komunikace. ◗

Jiří Bartoň

POZVÁNKA
NA SETKÁNÍ S HOSTEM
Sdružení křesťanských

seniorů v Praze 11 zve na
setkání, které se koná

v pondělí 13. listopadu 2006
od 16 hodin v čajovně

Na dně – Křesťanské centrum,
Modletická 1401,

Praha 11 – vchod E
(stanice autobusu č. 213, 260,

Ke Kateřinkám).
Jako host mezi nás přijde
doc. Jaroslav Polák, DrSc.,

a téma besedy bude
17. listopad.

Všichni senioři jsou vítáni.
Těšíme se i na náměty k obsahu

našich setkání.
Tyto akce jsou pořádány

ve spolupráci
s městskou částí Praha 11.
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■ V listopadu se s vámi budou moci vaši
příznivci setkat na festivalu Zimní diva-
delní Zahrada, tj. opět ve stejnojmen-
ném Kulturním centru. Těšíte se?

Určitě ano. V Zahradě budu vystupovat
v sobotu 11. listopadu v komedii Štika
k obědu společně s hereckými kolegy Libuší
Švormovou, Naďou Konvalinkovou a Václa-
vem Postráneckým. Do Zahrady se těším
vždy, už proto, že je v ní velice útulné a pří-
jemné prostředí.

■ A kde kromě Zahrady vás mohou vaši
příznivci ještě vidět?

Jsem dost vytížená, pořád hraji. V divadle ABC
ve hře Jezinky, bezinky, v Rokoku v Návodu na
přežití, v divadle u Hasičů vystupuji hned ve
čtyřech představeních. Působím také v divadle
Radka Brzobohatého a v Branickém divadle.
A ještě k tomu hodně cestuji s představeními
po republice...

■ Stále vás vidím krásně a elegantně oble-
čenou. Prozradíte mi tajemství, kdo dbá
o váš šatník?

Ano, ráda nosím dlouhé sukně, ty u mne hrají
prim, a to již od mládí. A tak se oblékám u paní
Donátové, a nejen to, společně s Naděnkou
Konvalinkovou jí občas také předvádíme
modely. Druhou mou oblíbenkyní je Katka
Rabatová. Od nich obou pocházejí hadérky,
které tak velice ráda nosím.

■ A když vám zbude trocha volného času,
jak s ním nakládáte?

Většinou jezdím za nemocným manželem.
A teď jsem měla radost z návštěvy dalajlamy.
Podle mého názoru je jednou z největších
duchovních osobností dnešního světa. Měla
jsemmožnost ho spatřit, a hlavně si ho poslech-
nout, což byl pro mě opravdu nádherný záži-
tek. Výjimečný byl ovšem i tím, že volného času
opravdu mi moc nezbývá.

■ Kdybyste měla kouzelnou hůlku a mohla
změnit cokoli na světě – co by to bylo?

Chtěla bych, aby z lidí zmizelo všechno zlo.
Aby na to byl například vynalezen lék. Při
prvních příznacích, že se ve vás probouzí něco
zlého, polknete tabletku a ono vás to přejde.
Lidé by přestali krást, podvádět, navzájem si
ubližovat… Tak to by se mi moc líbilo... ◗

Rozhovor vedla Jana Jelínková

Na slovíčko s Květou Fialovou

Květa Fialová. FOTO: ARCHIV

Ještě na téma
psí koše
Prosím, poraďte mi. Jsem čistokrevný vořech

Karel, bydlím na Jižním Městě v pátém patře
paneláku (když můj dvounožec odejde do práce,
mám odtud báječný výhled na Prahu) a už několik
dní si lámu hlavu, jak vypátrat, na co je ta divná věc
před naším domem. Občas vidím nějakého dvou-
nožce hodit tam zmačkaný papír, kelímek, krabičku
od cigaret a tak, ale protože ten můj to nikdy nedě-
lá, nevím, zda se to má nebo nemá.

V minulém čísle Klíče byl článek o jakýchsi pla-
stových koších, zařízení, do kterého by měli dvou-
nožci vhazovat naše e-... ex-... exkrementy. Prý je na
Jižním Městě pro nás už 136 takových plastových
košů, jeden za neuvěřitelných 5 560 korun. A jeho
roční údržba přijde dokonce na 9 935 korun! To by
bylo kostí!

No, ale pořád mi to nějak nesedí. Ta věc, co byla
na obrázku v Klíči byla krásně zelená. Ta, co je dole
před naším panelákem, vypadá jinak. Je šedavá,
divně pomačkaná a odporně páchne spáleninou.
Ptám se, jak má tedy vypadat koš na ty naše e-... ex-
... však víte. S úctou vořech Karel. ◗

Bc. Ivana Mezteková

Poničený koš. FOTO: IVANA MEZTEKOVÁ
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Citát Skotského lékaře, politika a spisovatele Samuela Smilese:
Domov je pravou školou zdvořilosti, která má v ženě nepraktičtějšího učitele. (řešení křížovky z minulého čísla: věci neuvěřitelné)

DĚTSKÝ KOUTEK
Velká vánoční soutěž
V dětském koutku bude Klíč pravidelně každý

měsíc přinášet soutěže určené dětem do patnác-
ti let. V listopadu jsme pro vás připravili VÁNOČNÍ
SOUTĚŽ.

Napište příběh o Vánocích a pošlete nám jej do 13.
11. na adresu Úřad MČ Praha 11, redakce Klíče, Oce-
líkova 672, 149 41 Praha 415, nebo jej přineste do
některé z informačních kancelářích Prahy 11.

Na obálku napište heslo
DĚTSKÝ KOUTEK.
Vítězné práce otisk-
neme v našem zpra-
vodaji a jejich autoři
obdrží věcné ceny.
Dětský koutek také
hledá mladé redakč-
ní spolupracovníky.
Pokud vás zajímá novi-
nářská práce a chcete
přispívat do Klíče,
kontaktujte naši
redakci. ◗

Jana Jelínková

Tato žabka si spokojeně žila v lesopar-
ku na Jižním Městě. Nebyla to ale jen

tak ledajaká žabka. Svůj domeček měla
v překrásném borůvčí a každé léto zde
pěstovala ty největší borůvky. Navíc byla
nejkrásnější v celém lesoparku, takže
všichni žabáci se mohli uskákat, aby se jí
zavděčili.

Jednou tudy šli nějací moc zlobiví
kluci a všechno nádherné borůvčí jí poš-
lapali. To by ale ještě nebylo tak hrozné,
kdyby také nešlápli žabce na nohu. Žabka
naříkala, jací jsou to nezbedové a uličníci,
ale nebylo jí to nic platné, nožka byla zlo-
mená. Chudince žabce tak nezbylo nic
jiného, než se vypravit na veterinu a dou-
fat, že ji cestou ještě ke všemu nepřejede
nějaké auto.

Nic takového se naštěstí nestalo. Potíž
ale byla v tom, že nevěděla, jak se na vete-
rinu dostat. Od té doby, co tam byla
naposledy, postavili v okolí lesoparku
spoustu nových domů a domků, a tak
žabka na sídlišti zabloudila. Navíc se
zrovna strhl hrozný liják a žabka neměla
kde se ukrýt. Chodila křížem krážem po

sídlišti a hledala pomocnou ruku. Ale
nikde nikdo, každý se před deštěm scho-
val. Bezradná žabka bloudila sama mezi
domy, stavebními plochami a obřími
stroji. Už nevěděla, co si má počít. Byla
celá prochladlá, hladová a zablácená.
Myslela si, že tohle je její konec. Konec
žabky s domečkem a krásnými naleštěný-
mi borůvkami. Mýlila se však. Obloha se
rozjasnila, vysvitlo sluníčko a s ním
i odvaha, kterou si žabka dodala. Řekla si,
že se jen tak nevzdá a správnou cestu bude
hledat dál.

Kde se vzala tu se vzala, náhle se před
ní objevila malinká ještěrka. Právě šla na
veterinu na kontrolu s křečovými žilami,
a tak vzala žabku s sebou. Cestou zpátky
se domluvili, že by ještěrka mohla u žabky
přespat. Zalíbilo se jim spolu tak, že ješ-
těrka se od žabky už neodstěhovala.

Dávejte si tedy v lesoparku pozor, kam
šlapete, protože tam skáčou a lezou
dodnes. ◗

(Vítězná práce literární soutěže
O zlatý klíč, v kategorii do čtrnácti let.)

Veronika Zadáková:
Pohádka o jedné malé žabce



Co spojuje spisovatele Ivana
Krause a Michala Viewegha?

Oba patří mezi nejúspěšnější sou-
časné české autory, díla obou
zdobí svérázný humor a oba
navíc zavítají v rámci cyklu auto-
rských čtení „Podzim s literatu-
rou v Zahradě“ na Jižní Město.
Vynikající humoristické povídky
Ivana Krause si můžete v autoro-
vě podání poslechnout ve středu
4. 10. od 18.30 hod. Michal Vie-
wegh pak svůj další bestseller
představí v pondělí 30. 10. od
18.30 hod. Součástí obou autor-
ských vystoupení bude beseda
spojená s autogramiádou. Na
listopad přislíbil účast spisovatel,
na jehož knižní novinky stávaly
ve čtvrtek zástupy přes celá
náměstí, prozaik Vladimír Páral.

Pořady se za podpory městské
části Praha 11 konají v Malém
sále Kulturního centra Zahrada.
Včas si rezervujte místo. Vstupné
40 Kč. ◗

Tomáš Rulf, foto: autor
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Ivan Kraus a Michal Viewegh
čtou v podzimní Zahradě

Pavlína Filipovská v KC Zahrada
Máme radost, že Pavlína Filipovská, dcera

nezapomenutelného tatínka Františka,
ochotně přijala pozvání k účasti v pořadu Film
s hostem – host s filmem v Kulturním centru
Zahrada. A víte, co jsme pro vás na nedělní
podvečer dne 22. října společně vybrali? Pro
paní Pavlínu titul myslím charakteristický –
film Ta naše písnička česká. Režisér Zdeněk
Podskalský jej natočil v roce 1967, a jak název
prozrazuje, je vzpomínkou na Karla Hašlera.
A pannu Stázi si v něm paní Filipovská zahrá-
la s chutí, obklopena hvězdami hereckými
i pěveckými (Jiřina Bohdalová, Josef Bejvl,
Miloš Kopecký, Ljuba Herrmannová, Walde-
mar Matuška a další skvělí herci a zpěváci).
Nebyla to ostatně jediná spolupráce se Zdeň-
kem Podskalským. O tři roky později, tedy
v roce 1970, se po boku Miloše Kopeckého,
Ivy Janžurové a také Václava Trégla a dalších
představila ve velmi povedené a úspěšné tele-

vizní parodii na módní operetky s názvem
Námluvy komtesy Gladioly. Také televizní
filmy Dostaveníčko u orloje a Dostaveníčko
s pražskými strašidly (1977) byly v režii Zdeň-
ka Podskalského.

Na filmovém plátně se ale Pavlína Filipo-
vská objevila již v roce 1961. Debutovala
v Procesí k panence, filmu Vojtěcha Jasného,
a není bez zajímavosti, že se zde při natáčení
setkala s tatínkem. V roce 1963 si zahrála
v Konkursu Miloše Formana a o rok později
spolu s celou plejádou herců a zpěváků ve
filmu Kdyby tisíc klarinetů režisérů Jana
Roháče a Vladimíra Svitáčka. Kariéra Pavlíny
Filipovské ale začínala v Československé tele-
vizi. Tady se poprvé, jako čerstvá maturantka,
objevila a osmělila na televizní obrazovce.
Zastupovala tehdy Štěpánku Haničincovou
jako moderátorku dětských pořadů. Již po
roce ale úspěšně zvládla konkurs do divadla

Semafor a byla tam, v té nejlepší společnosti,
pět let. Pět nejdůležitějších let v životě, jak
sama říká. Dodnes si rádi poslechneme její
písničky, semaforské hity jako Kapitáne, kam
s tou lodí nebo Včera neděle byla. Potvrdila
také pravidlo o tom, že kdo prošel slavnou
érou tohoto kultovního divadla, ten už se na
divadelních prknech neztratí. Následovala
angažmá v Apollu (1959–1964), v Rokoku
(1969–1971) a v letech 1966–1980 to byla
oblíbená Dostaveníčka u orloje (ČST).

Herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská
zůstává věrná divadelním prknům i dnes,
a můžete si ji také poslechnout v pořadu Dobré
jitro na stanici ČRo2 – Praha. Odpovědi na
otázku, zda je více herečka nebo zpěvačka, se
jistě dočkáte v neděli 22. října, v 17 hod. v Kul-
turním centru Zahrada. Těšíme se na paní Fili-
povskou a těšíme se i na vás. ◗

Jaroslav Kratochvíl

TITANIK
v podání
Františka Ringo Čecha
Po veleúspěšné Dívčí válce, která již několik

let bourá sály s kapacitou až tisíc diváků,
a hře Na Brusel, Vávro, jež měla velký úspěch
i u nás na Opatově, zveme všechny diváky na
další neméně úspěšnou hru slavného autora, na
historickou komedii Titanik v nastudování
Čechova prozatímně osvobozeného divadla.

Hra netradičním způsobem pojednává
o nejstrašnější katastrofě v dějinách námořní
dopravy. Hypotéza, kterou Čechovo prozatím-
ně osvobozené divadlo ve hře předvádí, je vyso-
ce originální. Kromě humoru zde nechybí ani
stylová hudba. Čechovo divadlo je z hlediska
zájmu diváků a pořadatelů v naší republice jed-
ničkou mezi zájezdovými divadly, a proto se
očekává mimořádný zájem i o tuto komedii.
V hereckém obsazení uvidíme F. R.Čecha,
Jaroslava Sypala, Rostislava Kubu, Michala
Guláše, Evu Brožkovou, Dagmar Čárovou,
Marthu Olšovou, Milana Davida a Bedřicha
Maruštíka.

Historická komedie Františka Ringo Čecha
Titanik je na programu Kulturního domu
Opatov, Opatovská 1754, Praha 11-Jižní
Město, 18. 10. 2006 od 20.00 hod. ◗

Ludmila Řeháková



PROGRAM V ŘÍJNU 2006:

KONCERTY:

středa ■■ 4. ■■ 19.00
Smyčcové kvarteto Aquarius v pořadu Romantické
smyčce. Nejstarší hrající kvarteto, souhrný věk 324 let.
J. Bezděkovský – 1. housle, B. Ludvík – 2. housle,
V. Junek – viola, J. Kolář – violoncello. Program: J. Haydn,
B. Smetana, A. Dvořák, P. Prošek, D. A. E. Felice.

čtvrtek ■■ 5. ■■ 19.00
Lukáš Klánský – klavír. Na programu: J. S. Bach,
L. v. Beethoven, F. Chopin, S. Prokofjev.
Recital mladého, ale již velmi úspěšného umělce,
vítěze či laureáta mnoha soutěží.

úterý ■■ 10. ■■ 19.00
Shireen El Kassemová – klarinet, Hedvika Jouzová
– harfa, Maxim Averkiev – klavír. Na programu:
I. Stravinskij, J. Brahms, Y .Braun, F. Petrini, N. Bacri
a další autoři komorní hudby.

středa ■■ 11. ■■ 19.00
Musica per tre – dechové trio. Jan Hoďánek –
hoboj, Petr Vaněk – klarinet, Miloš Wichterle – fagot.
Na programu: W. A. Mozart, J. Ibert, F. X. Dušek,
D. Milhaud.

středa ■■ 18. ■■ 19.00
Štěpán Kos – klavírní recital. Na programu:
W. A. Mozart, F. Schubert, F. Liszt.

čtvrtek ■■ 19. ■■ 19.00
Ivan Ženatý – housle, Katarína Ženatá – klavír. Na
programu: J. S. Bach, F. Chopin, E. Bloch, E. Grana-
dos, N. Rimskij–Korsakov, I. Albeniz, A. Dvořák,
N. Paganini, M. de Falla.

pondělí ■■ 23. ■■ 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“.

úterý ■■ 24. ■■ 19.00
Eight String Duo. Účinkují Ondřej Lébr a Andrea
Beková – housle. Na programu: J. M. Leclair (Sonáta
č. 3 C dur), J. Haydn (Duo č. 3 B dur), L. Spohr (Koncer-
tantní duo č. 2), J. Feld (Sonatina), Z. Lukáš (Tři dua pro
dvoje housle) a B. Bartók (Výběr z houslových duet).

středa ■■ 25. ■■ 19.00
Jaroslav Svěcený – housle, Miloslav Klaus – kyta-
ra. J. Svěcený po úspěšném festivalu Tóny
Chodovské tvrze opět zahajuje své domovské koncer-
ty. Na programu N. Paganini, M. Giuliani, F. Gragnani,
H. Villa-Lobos.

čtvrtek ■■ 26. ■■ 19.00
Koncert mladých k Mozartovu roku. Účinkují žáci
ZUŠ Pro Arte Viva Praha 4. Na programu výběr
Mozartových písní a operních arií.

úterý ■■ 31. ■■ 19.00
Vzpomínky na Edit Piaf a Franka Sinatru k jejich
90.nedožitým narozeninám. Účinkují: Marta Balejo-
vá, Petra Konvičková, Filip Sychra a Zdeněk Kovář.
Klavírní doprovod Radim Linhart.

POHÁDKY

neděle ■■ 8. ■■ 15.00
Kopretinka – Pohádkové divadlo Praha – hraná
pohádka.

neděle ■■ 15. ■■ 15.00
Jak pan Zahrádka honil lišáka Fešáka – Karlovarské
hudební divadlo.

neděle ■■ 22. ■■ 15.00
Z pohádky do pohádky – Činoherní skupina Praha.

neděle ■■ 29. ■■ 15.00
O Červené Karkulce – Malé divadélko Praha. Kombi-
nace loutek a živých herců.
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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:
Jan Samec – obrazy „Pocta otckovi”.
Miroslav Páral – sochy. 20. 9.–15. 10.
Jiří Kaifosz – sochy, obrazy. 18. 10.–12. 11.
Pavel Veselý, Lucie Pojerová
– fotografie + texty. 18. 10.–12. 11.

■■ SCHODIŠTĚ:
Tvrz a region v historii – novelizovaná trvalá
expozice. Jak vyrůstalo Jižní Město – dobové foto-
grafie. Do ledna 2007 – připravil PhDr. Jiří Bartoň.

■■ Stálý prodej grafiky.
Srdečně zve a těší se na vaši návštěvu 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.

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

KONCERTY V ŘÍJNU 2006:

středa ■■ 4. ■■ 20.00
Vlasta Redl, Slávek Janoušek a J. Samson
Lenk a host Šany Šanclová. Pořad k nové desce
Barvy domova.

pátek ■■ 6. ■■ 21.00
Judas Priest revival – rock koncert.

čtvrtek ■■ 12. ■■ 20.00
Uriah Heep revival a host Bandaband (J. Hend-
rix, Rolling Stones, Cream).

pátek ■■ 13. ■■ 20.00
Peteręs Painters – rocková tancovačka.

středa ■■ 18. ■■ 20.00
Čechovo prozatímě osvobozené divadlo – Tita-
nik. Historická komedie Františka Ringo Čecha.

čtvrtek ■■ 19. ■■ 20.00
Mefisto s Petem Kaplanem a Viktorem Sodo-
mou – rock’n’roll party.

pátek ■■ 20. ■■ 20.00
Professor a hosté – Beatles revival party.

úterý ■■ 24. ■■ 20.00
Robert Křesťan a Druhá tráva – v letošním roce
slaví kapela 15 let své existence.

středa ■■ 25. ■■ 20.00
Keks – rock koncert.

pondělí ■■ 30. ■■ 20.00
Steamboat Stompers – dixieland koncert nejen
k poslechu. Host Eva Emingerová.

úterý ■■ 31. ■■ 20.00
Žalman & spol. – P. Žalman Lohonka se skupinou.

OSTATNÍ POŘADY:

pondělí ■■ 16. ■■ 9.00 a 10.30
Jak princezna Máňa zachraňovala Martina
z pekla pořad divadla Andromeda pro školy.

neděle ■■ 22. ■■ 15.00
Nedělní taneční odpoledne s Velkým dechovým
orchestrem B. Zemana.

■■ 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 NA ŘÍJEN 2006:

KONCERTY:

čtvrtek ■■ 5. ■■ 19.00
Nezmaři – čistě akustický koncert legendární folkové
kapely.

úterý ■■ 10. ■■ 18.00
Folkový obelisk: Kámen úrazu, Panelákoví fotři,
Marien a Načas – folkové, trampské i recesistické
písně.

čtvrtek ■■ 19. ■■ 19.00
Marek Dusil Band + Qjeten – písničkářský folk-rock-
blues.

čtvrtek ■■ 26. ■■ 19.00
Kamelot – Roman Horký se svojí skupinou country
bál.

pátek ■■ 20. ■■ 19.30
Country bál Nota Bene s taneční skupinou Cara-
mella – stylové oděvy a doplňky vítány.

DIVADLO:

čtvrtek ■■ 12. ■■ 19.00
Hymna aneb Urfidlovačka – Ladislav Smoljak – hra
se zpěvy Studia Láďa s prologem „Hymny šumí po
krajinách českých”.

sobota ■■ 21. ■■ 20.00
Dentální rapsódie aneb stomatologická revue –
Alexandr Guha – soubor Ztracená Existence – rande
orální perspektivou.

úterý ■■ 24. ■■ 19.00
Poslední léto – John Murell – drama s Martou Van-
čurovou a Vlastimilem Harapesem – DERNIÉRA.

HOST V ZAHRADĚ:

pátek ■■ 27. ■■ 19.00
Václav Vydra – o sobě, o divadle a životě vůbec
s Václavem Vydrou rozpráví diváci.

FILM S HOSTEM – HOST S FILMEM:

neděle ■■ 22. ■■ 17.00
Pavlína Filipovská – Ta naše písnička česká – poví-
dání nejen o filmu, ale také o životě se známou hereč-
kou a zpěvačkou.

FILM:

pátek ■■ 6. ■■ 17.30 a 20.00
Mezi námi přáteli – humorná sonda do manželství –
hrají: R. Medek, J. Přeučil, D. Gondík – režie: V. Štan-
cel – ČR – PREMIÉRA.

sobota ■■ 7. a 28. ■■ 17.30 a 20.00
Mezi námi přáteli – humorná sonda do manželství –
hrají: R. Medek, J. Přeučil, D. Gondík – režie: V. Štan-
cel – ČR – PREMIÉRA.

úterý ■■ 17. ■■ 20.00
Mezi námi přáteli – humorná sonda do manželství –
hrají: R. Medek, J. Přeučil, D. Gondík – režie: V. Štan-
cel – ČR – PREMIÉRA.

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.

Vstupenky si lze zamluvit na tel.: 267 914 831
nebo zakoupit v předprodeji KD Chodovská tvrz.
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úterý ■■ 31. ■■ 17.30 a 20.00
Mezi námi přáteli – humorná sonda do manželství –
hrají: R. Medek, J. Přeučil, D. Gondík – režie: V. Štan-
cel – ČR – PREMIÉRA.

SETKÁVÁNÍ:

středa ■■ 4. ■■ 18.30
Ivan Kraus – autorské čtení z humoristických povídek
– v rámci Podzimu s literaturou v Zahradě.

pondělí ■■ 9. ■■ 18.30
Procházky historickou Prahou: Hop na Smíchov –
nad diapozitivy s průvodcem Milošem Eksteinem.

úterý ■■ 10. ■■ 18.30
Popelka po čtyřicítce – dámský klub prozaičky a sce-
náristky Alexandry Berkové.

středa ■■ 11. ■■ 18.30
Pravidla dobré nálady – naučte se cítit dobře –
posezení s Ing. A. Kalinou, profesionálním koučem
a motivačním speakerem.

pondělí ■■ 16. ■■ 18.30
Rodinné konstelace a pohyby duše – osud si nevy-
bereme – můžeme zvolit cestu síly nebo slabosti –
Mistři Reiki L. a E. Pytlovi.

středa ■■ 18. ■■ 18.30
Panama 2006 – Tichý „kecal“ a další paradoxy větrné
země – pořad fotografa, ornitologa a cestovatele
Petra Bambouska.

středa ■■ 25. ■■ 18.30
Pojednání o duchovní józe: Ramnátha Brahmačari
a Mudaliar Patti – stoupenci R. Maháršiho – cyklus
PhMr. R. Skarnitzla.

pondělí ■■ 30. ■■ 18.30
Michal Viewegh – autorské čtení z českých best-
sellerů – v rámci Podzimu s literaturou v Zahradě.

OTEVŘENÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ:

čtvrtek ■■ 5. ■■ 18.30
Vzpomínky na léto – výroba gelové svíčky a svícínku –
nutno rezervovat – I. Němcová (736 406 043 či 271
910 246)

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

neděle ■■ 1. ■■ 15.00
Třetí princ – česká filmová pohádka na motivy pohád-
ky Dvojčata Karla Jaromíra Erbena – hrají P. Trávníček,
L. Šafránková.

úterý ■■ 3.,10.,17.,24. ■■ 16.30 – 19.00
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartičkách
Magic, Pokémon, YU–GI–OH! LOTR a další.

úterý–pátek ■■ 3.–6. ■■ 9.00 a 10.30
Kolo tety Berty – dopravně výchovné představení
Souboru černého divadla. Zadáno pro školy.

sobota ■■ 7. ■■ 10.00 – 12.00
Dětská pouť – soutěže a hry s klauny Divadélka
u Panáků.

neděle ■■ 8. ■■ 15.00
Šípková Růženka – Divadlo Matky Vackové uvádí
klasickou pohádku – hrají a zpívají loutky a herci.

neděle ■■ 15. ■■ 15.00
Splněná přání – divadlo Mazec – veselá pohádka
o muzikantovi, který si pomocí písniček plní své sny
a přání.

čtvrtek ■■ 19. ■■ 9.30
Bleděmodrý Petr – divadlo Lampion příběh pejska
s modrou srstí – loutky a herci.

čtvrtek ■■ 19. ■■ 14.00
Bleděmodrý Petr – divadlo Lampion příběh pejska
s modrou srstí – loutky a herci.

neděle ■■ 22. ■■ 15.00
Honza Nebojsa – herci a loutky divadélka Kuba v pří-
běhu o jednom Honzovi a kmotře Smrti.

neděle ■■ 29. ■■ 15.00
Kašpárek a loupežníci – tradiční česká pohádka
Divadla v kufru – hrají loutky a herci.

VÝSTAVY:

malý sál ■■ 2.–30.
Taťána Platonová: „53” (akvarely).

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

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

PROGRAM V ŘÍJNU 2006:

sobota ■■ 7. ■■ 16.30
Pohádka o hvězdičkách – zahrají herci divadla
Koráb.

sobota ■■ 14. ■■ 16.00
Hrajeme si s pejskem a kočičkou – známé příběhy
na motivy knížky Karla Čapka zahrají herci divadla
Naše pohádka.

pátek ■■ 20. ■■ 9.00 a 10.30
Bubenická show – MARIMBA, hudební pořad pro ZŠ.

sobota ■■ 21. ■■ 16.00
Dětský countrybál – taneční zábava s předtančením
ve stylu country, soutěžemi a kouzelníkem Magistrem
Kelly.

pondělí ■■ 23. ■■ 14.00
O krásném pátekvu a začarovaném hradu – pohád-
ku zahrají herci Liduščina divadla.

sobota ■■ 28. ■■ 16.30
Smetáčková a Palačinka - příběhy dvou nezbedů
s písničkami a videoprojekcí zahraje divadlo Mazec.

■■ Taiči v Klubce
Od září 2006 byl v KD Klubka otevřen 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. Cvičí se vždy v pondělí od 19.00 hod.
Od 20.00 hod. následuje hodina pro pokročilé.
Kontakt: Lenka Titlová 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 každý čtvrtek od
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,
telefon: 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.

galerie ■■ 3.–31.
Martin Velíšek: Zvěřinové hody (obrazy, kresby, gra-
fiky).

OSTATNÍ:

čtvrtek ■■ 5. ■■ 16.30
Slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů IV. Roční-
ku literární soutěže “O Zlatý klíč”.

sobota ■■ 14. ■■ 10.00–18.00
Miss kočka 2006 – soutěž krásy všech koček, kocou-
rů a koťátek + umisťovací výstava opuštěných koček
– www.misskocka.cz.

PŘIPRAVUJEME

čtvrtek ■■ 2. ■■ 19.00
Bluegrass Garden 2006 – Petr Kůs a Fámy, Vojta
Zícha s Druhou mízou, Reliéf, COP – bluegrassová
přehlídka.

sobota ■■ 4. ■■ 10.00
Bluegrass Workshop 2006 – bluegrasoová dílna se
skupinou Reliéf.
Bezbariérový přístup:
Spojení: Metro Chodov, Bus 136, 154, 197

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

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 ŘÍJNU 2006:

sobota ■■ 7. ■■ 8.00–18.00
POCHOD ČERNOŠICE – KARLŠTEJN. Zveme
všechny, kteří si chtějí zasportovat a pobavit se. Start
je v Černošicích – u nádraží ČD od 8.00 do10.30
hodin. Cíl Karlštejn – fotbalové hřiště od 11.00 do
18.00 hodin. Trasy: 12, 14, 16, 30 km. Startovné: 25
Kč. Pochod není závodem a je určen pro volně přícho-
zí veřejnost bez věkového omezení. Zvítězí každý, kdo
dojde do cíle včas. Na každého čeká malá odměna
a diplom. Kontaktní osoba: Monika Messnerová. Akce
se koná za finanční podpory Magistrátu hl. m. Praha.

sobota a neděle ■■ 7.–8. ■■ 9.00–17.00
KERAMICKÁ DÍLNA. Dílna je určena pro začátečníky
i pokročilé od 12 let až po dospělé. Program dílny je
realizován individuálně, podle potřeb a zájmů účastníků.
Realizaci vlastních nápadů a pomoc při obtížích zajišťuje
zkušená lektorka. S sebou: pracovní oděv a občerstve-
ní. Počet míst je omezen, je nutné se předem přihlásit
v DDM JM, Šalounova. Cena: 300 Kč/účastník, včetně
doglazování. Doglazování: 21. 10. 2006, 9.00 – 17.00
hodin. Místo: DDM JM, Šalounova.

sobota ■■ 14.–15.
VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM – Brno, Lednice. PRO-
GRAM: Rozhledna na Špilberku, ZOO Brno, zámek
Lednice I. a II. prohlídková trasa, Minaret v Lednici.
ODJEZD: 14. 10. 2006 v 7.00 hodin. Autobus bude
stát u vjezdu do ulice Šalounova, Praha 4. NÁVRAT:
15. 10. 2006 okolo 18.00 hodin na místo odjezdu.
UBYTOVÁNÍ: v Penzionu na koupališti, TJ Sokol Něm-
čičky (4lůžkové pokoje). STRAVOVÁNÍ: 14. 10. – veče-
ře, 15. 10. – snídaně, oběd (zajištěno v místě
ubytování). S SEBOU: jídlo a pití na sobotní den, hygi-
enické potřeby a ručník, pyžamo, kapesné pro vlastní
potřebu. CENA: Děti do 15 let – 630 Kč. Mládež
a dospělí od 15 let – 770 Kč. V CENĚ: doprava auto-
busem, ubytování, stravování a vstupné (viz program).
URČENO PRO: děti od 8 let, mládež, dospělé a rodi-
ny. Účastníci se musí předem přihlásit! KONTAKTNÍ
OSOBA: Monika Messnerová, e-mail:
messnerova@ddmjm.cz, telefon: 272 929 545.

sobota ■■ 21. ■■ 9.00–11.30
PODZIM V DOMEČKU. Otevřená výtvarná dílna pro
děti od 5 let. S sebou pracovní oblečení a přezutí.
Vstupné: 20 Kč/osoba. Místo: DDM JM, Šalounova.

sobota ■■ 21. ■■ 13.30–17.00
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Otevřený turnaj pro
děti a mládež od 7–16 let. Podle počtu a věku jsou
děti rozděleny do 2– 3 kategorií. S sebou: Pálku,
míček, boty se světlou podrážkou, občerstvení. Star-
tovné: 20 Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalounova.

neděle ■■ 22. ■■ 14.00–16.00
V.O.S.A. Otevřený volejbalový turnaj pro volně přícho-
zí hráče (jednotlivce i kolektivy) z řad mládeže, od 15
let. Startovné: 30 Kč/hráč. Místo: tělocvična, ZŠ Ke
Kateřinkám.

Všechny akce DDM JM v říjnu se konají
za finanční podpory Magistrátu hl. m. Praha.

SOUTĚŽE:

■■ Fotosoutěž: „Jižní Město objektivem dětí
a mládeže“. 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. Hlavní
ceny: MP3 přehrávače TEAC. Vedlejší ceny: časopisy
PhotoArt. Podrobnosti naleznete na
www.ddmjm.cz/fotosoutez. Akce se koná za finanční
podpory MČ Praha 11.

■■ Soutěž: „O nejlepší WWW stránku s tématikou
Prahy 11“. Téma soutěžních www: Jižní Město–

KULTURNÍ POŘADY V ŘÍJNU 2006:

neděle ■■ 1. ■■ 19.00
Starvoice „Light-Star-Fantasy“ v Laterně Magice.
Vizuální a akustická fantazie hvězdného světa s obrazy
Z. Hajného, pěvkyní Yoshié Ichige a vystoupením houslo-
vých virtuosů Dominiky Hoškové a Marka Obdržálka.

pondělí ■■ 2. ■■ 19.00
Jednota vesmíru a člověka – úvod do breviáře
vodnářského věku. Přednáší Ing. Adolf Inneman
PhD., autor stejnojmenného seriálu v časopisu Dotek.

úterý ■■ 3. ■■ 10.00–19.00
Den otevřených dveří galerie. Prohlídka interiéru
galerie. Součástí prohlídky bude pořad Vesmírná píseň
tvořený projekcí vesmírných objektů a obrazů Z. Haj-
ného a hudbou.

středa ■■ 4. ■■ 18.00
Žijeme tady společně – lidé a zvířata na jedné
modré planetě. Neobyčejný večer o souznění a vzá-
jemnosti lidí a zvířat, která lidem mnoho dávají
a potřebují jejich porozumění, lásku a pomoc. Vystou-
pí prof.Radovan Lukavský, čestný patron Nadace na
ochranu zvířat, spoluzakladatelka paní Marta Kubišo-
vá, na projekci obrazů Z. Hajného přednesou skladby
světových mistrů houslový virtuos Alexander Sho-
nert a klavírní virtuoska Natalie Shonert.

čtvrtek ■■ 5. ■■ 19.00
S vědou za původem kosmu. Metafora „stroje“
nebo metafora „vědomé bytosti“? Přednáška
doc. Ing. Miloslava Krále,CSc.

pátek ■■ 6. ■■ 19.00
Lékařská astrologie. Bioterapie – nová šance
v léčení těžkých nemocí. Přednáší astrolog Emil
V. Havelka z Astroapatyky Astrál.

neděle ■■ 8. ■■ 19.00
Zpíváme, zpíváte, zpívají .... Mantry. Mj. zhudebně-
né psychologem a terapeutem H. Marshallem aj. Na
kytaru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard Holický.

středa ■■ 11. ■■ 19.00
Denis Hartel odpovídá na zaslané otázky. Vydava-
tel časopisu „The Maharshi“ odpovídá na dotazy čte-
nářů. Přednáší filozof, jogín, autor četných knih
s duchovní tematikou PhMr. Rudolf Skarnitzl.

čtvrtek ■■ 12. ■■ 19.00
Mnohorozměrná meditace PhDr. Patricie Anzari,
CSc. Svým unikátním způsobem vede diváky neob-
vyklými cestami s hudbou po hvězdách a světem
obrazů Z. Hajného.

úterý ■■ 17. ■■ 19.00
Lásky zlatých křídel. Poeticky hudební večer s her-
cem a básníkem Zdeňkem Peroutkou z knihy veršů
vydané k autorovým osmdesátinám. Recitují: autor,
E. Miláčková a K. Richter. Hudební houslový dopro-
vod sourozenci Romanovští.

středa ■■ 18. ■■ 19.00
Jan Trauler – velký středověký kazatel a mystik.
Přednáší Jan František Tichý, člen sekulárního fran-
tiškánského řádu.

čtvrtek ■■ 19. ■■ 19.00
Proč jsme či nejsme bohatí. Psychické souvislosti
materiálních projevů života. Přednáší obchodník na
finančních trzích Ing. Ladislav Mlčák.

pátek ■■ 20. ■■ 19.00
Několik historických zastavení s typologii. Vznik
typologie. Kdo používal typologii? Vlastnosti a znaky
významných historických osobností a umělců. S čím
vším se mohu obrátit na typologa? Přednáší Ing. Jiří
Mihola, CSc.

středa ■■ 25. ■■ 19.00
Jak neubližovat slovem. Slova mohou velmi zranit
a vytvořit dlouhodobou bolest. Jak s láskou a pocho-
pením vyjasňovat příkoří a navést druhé, aby nás již
nezraňovali.Inspirováno též první dohodou Dona
Miguela Rize. Přednáší etikoterapeutka Zdenka Hoff-
manová.

čtvrtek ■■ 26. ■■ 19.30
Naše zdraví, smysl života, kdo jsme, kam kráčí-
me. Přednáší významný slovenský lékař prim.
MUDr. Ivan Rusnák, CSc., kterého letité zkušenosti
utvrzují v tom, že se na člověka musíme dívat nejen
očima „klasické medicíny“.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA:

■■ Od středy do neděle v 15.00
VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazová fantazie – část
II. Je tvořená unikátním spojením projekce obrazů Z.
Hajného se snímky z Hubbleova teleskopu. Kosmoobra-
zy vznikající tímto spojením jsou při každé projekci vždy
originální, divák má tak ojedinělou možnost být svěd-
kem zrodu nových a původních kosmovizí. 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: středa–neděle 14.00–19.00

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.

GALERIE
CESTY KE SVĚTLU

Praha 11. Soutěž je určena pro děti a mládež od 12
do 20 let. Uzávěrka soutěže je 20. 10. 2006. Hlavní
ceny: MP3 přehrávače TEAC. Vedlejší ceny: PC pro-
gramy Zoner Photo Studio 8. Podrobnosti na
www.ddmjm.cz/soutezwww. Akce se koná za finanč-
ní podpory MČ Praha 11.

KLUB BEROUN
Klub pro volně příchozí mládež. Kulečník, fotbálek,
šipky, nové stolní hry, stiga hokej, projektor. Otevře-
no: pondělí–čtvrtek, 16.00–20.00 hodin. Vstup zdar-
ma, platí i pro akce. Místo: DDM JM, Šalounova.
Další informace naleznete na www.ddmjm.cz.
Kontaktní osoba: Zbyněk Lála

KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
Aerobic – Barevné čarování, výtvarná výchova –
Barevné pískání, flétna pro nejmenší – Basketbal –
Brak Dance – Břišní tanec – Cvičení na míčích – Dět-
ský klub pro předškoláky, Beruška, Sedmikráska –
Divadelní studio – Dramatický experimentální soubor
Děs – Flétna – Florbal – Fotbal – Hrátky s přírodou,
poznávání a ochrana přírody – Kalanetika – Keramika –
Klavír – Kytara – Line Dance, moderní americké
country tance – Loutkové divadlo, hraní pohádek
a výroba – Modeláři, stavby modelů z papíru a dřeva –
Paleta, výtvarná dílna – Papírové modelářství – Pastel-
ka, výtvarná dílna – PC grafika v programu Adobe
Photoshop – Pohybové hry, pro malé děti – Scoubi-
dou, korálky, mladá móda – Sluníčko, taneční kroužek
– Sportovky, pohybové hry, hry s míčem atd. – Step
aerobic – Stolní tenis – Šerm – Taneční soubor Cassi-
opeia – Turistický oddíl Trilobit – Tvorba www v pro-
gramu Dreamweaver – Veverka, pohybová výchova –
Volejbal – Volejbal, ŠSK DDM JM – 4. třída PVS –
Výpočetní technika, Windows, Word, Excel, Internet.
Další informace na www.ddmjm.cz nebo na telefon-
ních číslech či e-mailových adresách DDM JM.



VOLNOČASOVNÍK říjen 2006

V.

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

VI. PRAHA GRAPHIC 2006
MAIL ART A JEHO VLIV

EVROPSKÉ TRIENÁLE NETRADIČNÍ
A AVANTGARDNÍ GRAFIKY
od 2.10. do 27.10.2006
Sdružení českých grafiků „František Kupka“ se rozhodlo
seznámit veřejnost u příležitosti VI. trienále se zajímavou
aktivitou – mezinárodní sítí MAIL ARTU a jejímu vlivu na
tvorbu českých umělců. Tato činnost, viditelná pouze na
mezinárodních a světových výstavách, zcela určitě zau-
jme i naše diváky. Pražské evropské trienále je organizo-
váno již pošesté. První se konalo v roce 1991 v Praze.
Jeho koncepce a činnost mezinárodní poroty vycházejí
z naprosté svobody uměleckých názorů, bez ohledu na
to, zda jde o umělce známé či neznámé. V úvahu přichá-
zejí jak netradiční náměty, tak techniky grafické práce,
samozřejmě především výtvarné názory. Jedním z cílů je
vyhledávat experimentální hodnoty v současné grafice
Evropy nezávislé na konvenci a přinášet nové
impulsy.Výstava na Opatově je kombinována s výstavou
autorskou . Dr. Milena Kobrová tvoří již mnoho let velmi
zajímavou experimentální grafiku, účastní se od r. 1989
akcí MAIL ARTU a má i své mezinárodní projekty. Výsta-
va bude zahájena v 17 hod. v pondělí, 2. 10. 2006.

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:
■■ PC kurzy na období září až prosinec 2006 již
obsazeny. Přijímáme přihlášky na období leden až bře-
zen 2007.
■■ Kurzy anglického jazyka vždy ve středu od 16.30
mírně pokročilí od 17.30 pokročilí. Můžete se ještě
přihlásit.

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

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:
■■ v úterý 3.října 2006 od 17 hodin vernisáž výstavy
obrazů Jaroslava Fidrmuce a černobílé umělecké foto-
grafie Radka Čermáka.
Výstava potrvá do 29. listopadu 2006.
Otevřeno Po–Pá od 10:00 do 20.00 hodin.

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

Základní umělecká škola
Křtinská 673, Praha 11

tel.: 267 900 131-5

PROGRAM V ŘÍJNU 2006:

Pondělí ■■ 23. ■■ 18.30
Koncert učitelů ZUŠ. ZUŠ J. Růžičky

Těšíme se na vás.

AKCE V ŘÍJNU 2006:

1.–27.
Víš, kde žiješ? Soutěž ke třicetiletému výročí Jižního
Města. Znáte kulturu, přírodu, památky a historii JM?
Pak hrajte, a třeba vyhrajete malou odměnu zrovna vy.

středa ■■ 11 ■■ 15.00 až 17.00
Knížka na výměnu. Tvůrčí dílna na ruční výrobu
mini knížek (nejen vazby, ale i obsahu), které poputu-
jí do jedné americké školy ve státě Minnesota. Chce-
te se stát autory i vydavateli? Navštivte dětské
oddělení knihovny Opatov.

středa ■■ 18. ■■ 14.00 až 15.00
Pohádkové odpoledne. Vyprávění pohádek, říkání
říkanek a zpívání písniček se seniory z Jižního Města
pokračuje i v tomto školním roce.

KD KLUBKA NABÍZÍ PRONÁJEM
VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se, prosím,
na tel.: 272 930 023.

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 ŘÍJNU 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 ŘÍJEN 2006:

■■ pondělí 2. Kosmetika bez škodlivin.

■■ pondělí 9. Ochutnávka programu rozvojového
centra Ianus.

■■ pondělí 16. Zdravá výživa – otázky a odpovědi.

■■ pondělí 23. Péče o nemocné v rodiné nebo jinde –
Dr. Dvořáková lékař mobilního hospice.

■■ pondělí 30. Vaříme zdravě – nutno předem objed-
nat na tel: 777 237 389 u paní Dany Bartošové vstup-
né na přednášku je 100 Kč v ceně je zahrnut oběd.

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 pro školní rok
2006/2007 nové maminky, které by se rády podílely
na zvelebování našeho centra ať svou práci nebo
svými nápady jak obohatiti program. Pokud máte
nějaké tvůrčí nápady a chcete se o ně s námi podělit
tak nás navštivte v našem centru nebo volejte na tel.:
731 567 134.
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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…

PROGRAM NA ŘÍJEN 2006

TÉMA MĚSÍCE: ZDRAVÝ ŽIVOT

pondělí ■■ 2.
Filmový klub.

úterý ■■ 10.
Uličnický turnaj ve fotbale.

úterý ■■ 17.
Klub zavřený.

pátek ■■ 20.
Turnaj ve fotbálku o říjnového mistra (pokračování
Ligy JP).

pátek ■■ 27.
Koncert v klubu.

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. Petr a Petra
Pá 15.00–21.00 hod. Petr a Petra

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 ŘÍJNU 2006:

sobota ■■ 7. ■■ 10.00–18.00
DEN ZVÍŘAT. Hlavním tématem akce, pořádané OS
SRAZ, budou zvířata a zodpovědný přístup k nim. Část
programu bude určena milovníkům kultury – koncerty,
taneční vystoupení, vernisáž výstavy dětských prací
a mnohé další. Pro milovníky zvířat budou jistě zajíma-
vé ukázky stříhání ovcí, dojení koz a výroby sýrů
a mnohé další. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti, studenti
a důchodci 30 Kč, rodinné I. (1 dosp. + 2 děti) – 100
Kč, rodinné II. (2 dosp. + 2 děti) – 160 Kč.

neděle ■■ 8.
JAK SE V ČECHÁCH DOLOVAL VÁPENEC (vycházka
pro děti). Vycházka do lomů Českého krasu. Nutná rezer-
vace na tel. 271 750 548. Účastnický poplatek: 30 Kč.

pondělí ■■ 9. ■■ 14.30–16.00 a 16.30–18.00
PRÁCE SE LNEM. Účastnický poplatek: 30 Kč; děti
od 5 let 15 Kč.

středa ■■ 11. ■■ 9.30–12.30
VÍME, CO JÍME?. Tentokrát dostanete návody, tipy
a recepty jak konzervovat ovoce a zeleninu ekologickým
způsobem. Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška.
Nutná rezervace na tel. 271 750 548. Členský příspě-
vek: Dospělý (+0–1 dítě) 90 ; dospělý + 2 děti 120 Kč.

sobota ■■ 14. ■■ 10.00–16.00
OKÉNKO DO SVĚTA aneb TOULCŮV DVŮR NA
CESTÁCH. Chcete poznat původní vlast krásných stro-
mů a její obyvatele? Čeká vás trocha sportu, špetka
her, tvořivá dílnička a na památku malý herbář. Akce se
koná v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Vstupné:
dospělí 60 Kč; děti, studenti a důchodci 30 Kč.
sobota 14. ■■ 9.30–12.00
POSVÍCENÍ A POUŤ pro nejmenší. Společně se poba-
víme na veselé pouti, která proběhne za pěkného poča-
sí na zahradě mateřského klubu Mateřídouška. Nutná
rezervace na tel. 271 750 548. Členský příspěvek: rodi-
na s 1 dítětem 70 Kč, rodina se 2 dětmi 100 Kč.

■■ 19. 10.–10.11.
VÝSTAVA „OKÉNKO DO SVĚTA ŠIŠEK“. Výstavou
zahajujeme oslavu svátku DNE STROMŮ. Představíme
Vám šišky malé i velké, kulaté i šišaté, hladké i pichla-
vé – zkrátka rozmanité. Ve čtvrtek 19. 10. se koná od
16.30 její vernisáž. Celá výstava bude dále otevřena od
20. 10. do 10. 11. včetně od 10.00 do 17.00 hodin.
Vstupné: dobrovolné.

pátek ■■ 20. ■■ 14.00–18.00
DEN STROMŮ. Srdečně vás zveme ke společné oslavě
svátku stromů. Nabízíme tvořivé a hravé odpoledne.
Z bohaté nabídky vybíráme třeba šiškohrátky, vyzkoušíte
si vyřezávání či dlabání do dřeva. Vstupné: dospělí 50 Kč,
děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč, rodinné vstupné:
1 dospělý a 2 děti 90 Kč, 2 dospělí a 2 děti 130 Kč.

sobota ■■ 21.
Z NIŽBORU DO BEROUNA (vycházka). Hlavním
magnetem trasy je tentokrát nejrozsáhlejší oppidum
v Čechách, Stradonice. Nutná rezervace na tel. 271
750 548. Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad
lektora a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopra-
vu a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná
se za každého počasí!

středa ■■ 25. ■■ 10.00–12.30
BÝT ČI NEBÝT? Tentokrát na téma „Společnost, svědo-
mí jednotlivce a zodpovědnost“. Probíhá v mateřském
klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme i další zájemce
z řad veřejnosti. Nutná rezervace na tel. 271 750 548.
Členský příspěvek: Dospělý (+0 a více dětí) 90 Kč.

pondělí ■■ 30. ■■ 16.00–18.00
ROK NA ZAHRÁDCE – VÝTVARNÁ DÍLNA. Sejdeme
v tomto, pro někoho smutném předdušičkovém čase,
nad výrobou sušené vazby. Nutná rezervace na tel. 271
750 548. Účastnický poplatek: Dospělí 50 Kč; děti, stu-
denti a důchodci 30 Kč.
Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem
č. 177 do zastávky Toulcův dvůr.

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆ ssbboorr PPrraahhaa JJMM
■■ 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 1., 8., 15., 22. a 29. října 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
Nešpory • Sobota 19.30

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.

Informace na tel.: 603 180 180 (paní Sehnoutková).

KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST

Pro děti i dospělé je k dispozici hrnčířský kruh. Zálem-
ci si mohou domluvit návštěvu na tel.: 603 180 180
(paní Sehnoutková).

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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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.

PROGRAM V ŘÍJNU 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 motoriky, odborné rady
jim poskytne zkušená pohybová instruktorka. Program
probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, skupin-
ky 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, 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

Okénko do světa
Dendrologická zahrada v Průhonicích ve

spolupráci s Toulcovým dvorem pořádá
dne 14. října od 10 do 16 hodin zábavně
poznávací cestu za stromy českými i cizokraj-
nými. Akce je určena rodinám s dětmi, které
se zde mohou nejen seznámit s původní vlas-
tí stromů, ale trochu si i zasportovat, zúčastnit
se soutěží či si něco malého vyrobit v tvůrčích
dílničkách. Domů si děti odnesou drobnou
sladkůstku a na památku malý herbář. V době
konání akce bude zahrada přístupná nejen
hlavním vchodem, ale výjimečně i z městské
části Praha-Újezd. Vstupné bude pro dospělé
60 Kč, pro děti, studenty a důchodce 30 Kč.
Těšíme se na vás v Dendrologické zahradě
v Průhonicích. ◗

Ing. Marta Černá

Flétnový čtyřúhelník
O tom, že zobcová flétna není jen „píšťal-

kou pro zdraví“ , nýbrž skvělým hudeb-
ním nástrojem pro děti i dospělé, zvláště když
se sejde muzikantů více, vás ve třech koncert-
ních vystoupeních prvního ročníku Flétnové-
ho čtyřúhelníku přesvědčí soubory zobcových
fléten ze čtyř měst. Pražský soubor Aulodie
totiž pozval na hudební setkání velký flétnový
soubor a Flauto Amabile z Třebíče, Collegium
flautini a piccoli z Loun a soubor Camerata
z Humpolce. Program bude pestrý a zahrne
hudbu různých stylových období. Všechny
soubory se pražskému publiku představí na
zahajovacím koncertě v pátek 6. října od 17
hodin v koncertním sále radnice v Táborské
ulici v Nuslích. V sobotu 7. října soubory
vystoupí dopoledne od 10 hodin v kostele sv.
Anežky České na Roztylském náměstí na Spo-
řilově a závěrečný koncert se uskuteční od
15.30 hodin v kapli Domova Sue Ryder
v Michelské ulici. Na koncerty vás srdečně zve
organizátor akce – občanské sdružení souborů
zobcových fléten Aulodie ve spolupráci se
Základní uměleckou školou Jižní Město. ◗

Iveta Hlavatá

POZVÁNKA
NA SETKÁNÍ KLUBU
Sdružení křesťanských seniorů v Praze 11 zve na
setkání, které se koná v pondělí 9. října 2006 od
16.00 hodin v čajovně Na dně – Křesťanské cent-
rum, Modletická 1401, Praha 11 – vchod E (stanice
autobusu č. 213, 260 Ke Kateřinkám). Jako host
mezi nás přijde MUDr. Vladimír Říha a téma besedy
bude Křesťan a současná politika. Všichni senioři
jsou vítáni. Těšíme se na vaše náměty k obsahu
našich setkání.
Připravujeme: V sobotu 21. října 2006 navštívíme
kostel sv. Jakuba Staršího v Kunraticích a sv. Proko-
pa v Hrnčířích, sraz v 15.00 hodin před kostelem
v Kunraticích (stanice autobusu č. 114 a 165).

Tyto akce jsou pořádány ve spolupráci
s městskou částí Praha 11.

Klub Sdružení křesťanských seniorů v Praze 11,
Dr. Jan Decker, Eva Schmidtová,
doc. Ing. Dr. Jiří Teyssler, CSc.
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Modletická 1401, Praha 11
mobil: 774 171 556

e-mail: krestanske@centrum.cz
www.KCMT.cz/kcjm

úterý ■■ 3. ■■ 16.00
První poprázdninová hodina základů křesťanství
pro děti (vchody A,B,E)

neděle ■■ 8. ■■ 14.30
Bobův běh – 3. ročník, Bobův běh není typickou
sportovní akcí. Časy se neměří, trasu lze absolvovat
volnou chůzí nebo kombinací chůze-běh. Smyslem
akce občanského sdružení Sanga – cesta bez závis-
losti je upozornit na narůstající nebezpečí vzniku
závislostí ve všech věkových kategorií. Po absolvování
okruhu v Milíčovském lese na vás čeká překvapení.
Každý účastník obdrží diplom a tři vylosovaní účastníci
dostanou tričko s logem této akce (sraz na stanici
metra C Háje ve vestibulu nad eskalátory).

sobota ■■ 7.
Lidice – Budeč – Nelahozeves – Levý Hradec, výlet
Sdružení křesťanských seniorů (příspěvek 50 Kč)
informace dr. Jan Decker, tel. 272 920 904.

pondělí ■■ 9. ■■ 16.00
Duchovní služba v armádě, přednáška v rámci set-
kání Sdružení křesťanských seniorů (Klub Na Dně,
vchod E).

sobota ■■ 21.
Kunratice – kostel sv. Jakuba Staršího, výlet Sdru-
žení křesťanských seniorů, informace dr. Jan Decker,
tel. 272 920 904.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY:

■■ Miniškola sportu (každé pondělí od 15.00) pořádá
Křesťanský sportovní klub, přihlášky na tel.:
603 256 411 (sraz metro Opatov).

■■ Bezplatná právní poradna (každou středu
16.00–18.00) nutno objednat se na tel. 774 171 556
(poradna Rada a pomoc, vchod B).

■■ Aerobic pro děvčata (každý čtvrtek od 17.30)
pořádá Křesťanský sportovní klub, přihlášky na tel.:
603 256 411 (farní sál, Na Sádce 18, Chodov).

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.

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. – TenSing

PROGRAM V ŘÍJNU 2006:

pondělí ■■ 2. ■■ od 13.00
Den otevřených dveří v Ymkariu

pátek ■■ 6. ■■ od 15.00
Páteční program klubu – hry.

pátek ■■ 20. ■■ od 15.00
Páteční program klubu – hry.

Kulturní přehled připravila Mirka Pašková

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
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.

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

PROGRAM V ŘÍJNU 2006:

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

neděle ■■ 17.00
Besídka pro děti. Program jak pro předškolní, tak pro
školní děti. 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 ■■ 17.30–18.45
Speaking club – zlepšete své veřejné vystupování
v angličtině a začněte si důvěřovat. Začínáme 4. 10.
Info: Shannon Curran 605 364 014, jizni.mesto@cb.cz

středa ■■ 19.00–20.30
Duchovní kurz: Proč jsme vůbec tady? 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. Info:
Miroslav a Hanka Skrbkovi, 608 529 407,
skrbkova.hana@volny.cz

pátek, ■■ od 18.30
Teen club: pro teenagery 14–19 let. Info: Jodi Oppen-
huizen, 737 382 803, jizni.mesto@cb.cz

PŘIPRAVUJEME

■■ rodinný pobyt s výukou angličtiny:
16. – 19. 11. 2006. Info: Jodi Oppenhuizen,
737 382 803, jizni.mesto@cb.cz

KURZY ANGLIČTINY:
Jednou týdně do konce května 2007. 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.)

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

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.


