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Vánoční svátky už nám opět klepou na dveře a jako
každý rok připravil několik dárků pod stromeček

také Úřad městské části Praha 11. Prvním z nich
budou i letos vánoční stromky rozsvícené na veřejných
prostranstvích. Druhým pak světelná vánoční výzdo-
ba celého Jižního Města. A třetím – tím největším –
budou již tradiční vánoční trhy na pochozí zóně Háje,
pestrou nabídkou přímo lákající k nákupům vánoč-
ních dárků. A opět pro vás máme tipy, kam zajít při
dlouhém čekání na Štědrý den. Také letos odstartuje
vánoční akce Mikuláš. Mikulášské merendy pro vás
připravily Kulturní dům Opatov, tady začne 2. prosin-
ce od 15 hodin, a Kulturní dům Klubka, kde se budou
téhož dne od 16 hodin konat Čertoviny v Klubce.
Adventní setkání s průvodem světlušek a ohňostrojem
vás čeká 3. prosince od 18 hodin v Kulturním centru
Zahrada. Další merendu s 11 dárky nejen od Mikulá-
še pořádá městská část Praha 11 společně se SOŠ
Stříbrského a společností T. A. C. T. production 
6. prosince od 17.30 v Top Hotelu Praha. Vánoční
výstavu můžete vidět v Mateřské škole Křejpského
1503, a to od 4. do 8. prosince od 13 do 17 hodin.
Základní škola Pošepného náměstí vás zve na Den
otevřených dveří, konat se bude 7. prosince od 
8 hodin. Na vánoční povídání s Naďou Konvalinko-

vou přijďte do KC Zahrada v úterý 12. prosince
v 9.30. Soubory Základní umělecké školy Jižní Město
vystoupí společně se sborem Srdíčko Mateřské školy
A. Drabíkové na vánočním koncertě v kostele U Sal-
vátora 12. prosince od 18.30 hodin. Vánoční rozjímá-
ní Štěpána Raka si lze přijít poslechnout 14. prosince
od 19 hodin do Chodovské tvrze, tamtéž si můžete
v prosince nakoupit vánoční dárky v podobě umělec-
ké keramiky. Žáci a učitelé ZŠ Květnového vítězství
nastudovali divadelní hru Jana Drdy Hrátky s čertem,
k zhlédnutí bude 21. prosince od 19 hodin v Kultur-
ním centru Zahrada. I letos můžete do Zahrady přijít
na tradiční Rybovu Českou mši vánoční, a to 22. pro-
since od 15, a také od 19 hodin. Vánoční koncerty
Jaroslava Svěceného a jeho hostů zazní 22. a 23. pro-
since vždy od 19 hodin v Chodovské tvrzi.

Předvánoční čas bude tedy na Jižním Městě plný
pohody. Pestrý předvánoční program, který jsme
tímto výčtem zdaleka nevyčerpali, naleznete uvnitř
našeho zpravodaje. Dne 23. prosince skončí vánoční
trhy a uzavřou tak velmi bohatou a pestrou nabídku
předvánočních akcí na Jižním Městě. Nám už zbývá
jen popřát vám krásné a klidné Vánoce plné lásky,
pohody a štěstí. ◗

Jana Jelínková, foto: Jiří Bartoň
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VOLBY

Výsledky voleb do
Zastupitelstva městské
části Praha 11. Jak uspěly
jednotlivé strany. Seznam
zvolených zastupitelů. 

INFORMACE

Co by jste měli vědět než
vyplníte žádost
o pronájem sociálního,
bezbariérového bytu
a bytu v domě
s pečovatelskou službou.

ROZHOVOR

S Julií Svěcenou se
můžete 22. a 23. prosince
setkat v Chodovské tvrzi,
a my jsme ji už teď
pozvali NA SLOVÍČKO.

KULTURA

Vánoční akce, výstavy
a koncerty kulturních domů
na Jižním Městě. Srdečně
vás na ně zveme.

Nastal čas vánoční...
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■ Eskalátory na konci pochozí zóny u sta-
nice metra  Háje jsou mimo provoz. Co
se s nimi stalo a kdy je budou moci oby-
vatelé znovu používat? 

Tyto pohyblivé schody na pochozí zóně jsme
již několikrát opravovali,  nyní však bude
nutné je celé vyměnit. Potřebná částka (odhad
je 2,5 milionu korun) byla dána do rozpočtu
na rok 2007. Ostatní spoluvlastníci objektu
Opatovská 874 se bohužel odmítají na finan-
cování této opravy podílet. Náklady na rekon-
strukci pohyblivých schodů budou upřesněny
po skončení výběrového řízení. 

■ V Bartůňkově ulici, nedaleko stanice
metra Opatov, se začátkem listopadu
konal velký úklid. O co se tam jednalo?

Tento úklid se uskutečnil 7. listopadu, trval
celý den a v jeho rámci jsme spolu s policií
odstranili značný nepořádek, který na tomto
prostranství způsobili bezdomovci. Zmizely
tak kusy nábytku, staré hadry, nádoby a další
haraburdí. Úklid tohoto prostranství stál
100 000 korun a městská část se o něj letos
postarala již podruhé. Prvně jsme tuto lokalitu
uklízeli na jaře. 

■ V dohledné budoucnosti se trochu
změní Centrální park; na co se mohou
obyvatelé těšit?

Podél hlavní cesty Centrálního parku, na úrov-
ni ulice Křejpského a ZŠ Mikulova, vysázíme
čtyřicet platanů. Ty budou umístěny dále od
dosavadní hlavní cesty, protože se plánuje její
rozšíření. Výsadba platanů je dalším krokem

k přeměně a regeneraci Centrálního parku. Na

jaře 2007 se bude pokračovat výstavbou dvou

dětských hřišť. ◗

Se starostkou paní Martou Šorfovou

hovořil Filip Procházka

Zeptali jste se starostky
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Brloh bezdomovců v lokalitě Opatov 
před a po úklidu. FOTO: PETR DOUBRAVSKÝ

Magistrátní stěhování

Magistrát hlavního města Prahy přestěhoval

několik svých odborů  do Škodova paláce

v Jungmanově ulici. Od letošního září tak palác

začal nově sloužit obyvatelům naší metropole

a dodejme ještě, že splňuje všechny standardy

Evropské unie. 

Magistrát hlavního města Prahy  tu občanům

nabízí možnost vyřídit si všechny potřebné nále-

žitosti na jednom místě. Ve Škodově paláci nyní

funguje například odbor ochrany životního pro-

středí, odbor živnostenský, odbor kultury,

památkové péče a cestovního ruchu či odbor

dopravy. Nová, moderní podatelna v přízemní

budovy navíc usnadňuje komunikaci návštěvní-

ků s úřadem. 

Informace o pracovní době jednotlivých

odborů a jejich umístění získáte na webových

stránkách ÚMČ Praha 11 www.praha11.cz

a magistrátu www.praha-mesto.cz. ◗
Jana Jelínková

Třešnička 
na narozeninovém dortu

Nálady a proměny krajiny zachycují pastely,

které  u příležitost svého životního jubilea

vystavuje akademická malířka Věra Krump-

hanzlová ve foyeru Úřadu městské části Praha

11, Ocelíkova 672. Výstava  bude zahájena slav-

nostní vernisáží v úterý 5. 12. 2006 v 15 hodin

a ke zhlédnutí bude do 2. 1. 2007. ◗
Markéta Horáková, OŠK

KLIC_12_2006  11/15/06  7:30 PM  Str. 3



Andromeda otevřela Dětskou divadelní Zahradu.
První listopadovou sobotu, 4. 11. 2006, se v Kulturním centru Zahra-
da představilo Divadlo Andromeda a skvělým představením Loupežník
a princezna Anka oficiálně zahájilo Dětskou divadelní Zahradu 2006.
Dvoučlenné divadlo mistrně rozehrálo pohádku o několika postavách.
Nepřeberné množství kostýmů, skvělé scény, vtipné písničky a dialogy,
a hlavně příběh plný laskavého humoru navodily krásnou atmosféru,
která projasnila pošmourné podzimní odpoledne zhruba stovce
návštěvníků Zahrady. Malí i dospělí návštěvníci opět dokázali, že kul-
tivovaná zábava je stále žádaná. A o ni jde v Kulturním centru Zahra-
da především. ◗

Klíč 12/2006 www.praha11.cz
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Mateřinka oslavila narozeniny. Třicet let svého trvání osla-
vila letos Mateřská škola v ulici Anny Drabíkové. Oslavy probíhaly ve
velkolepém stylu – začaly již 17. října akademií mateřinky v Kulturním
domě Opatov a pokračovaly výstavou, kterou jste si spolu s prostory
mateřské školy mohli prohlédnout od 24. do 26. října. Oslavy jubilea
zakončil 3. listopadu slavnostní večer ve školní jídelně Základní školy
Květnového vítězství. Tak hodně štěstí do další třicítky! ◗

Vzácné jubileum. Neuvěřitelné 95. narozeniny si připomněl Ing.
Stanislav Věcovský, čestný člen Regionálního klubu SPHV. Životní elán
by mu mohl závidět nejeden padesátník. Samostatně si vyjet do milo-
vané Kutné Hory nebo třeba do archivu ve Žďáru nad Sázavou není
pro něho nijak mimořádné. Natož cestovat městskou dopravou po
Praze. Pan inženýr se živě zajímá o veřejné dění i kulturní historii.
Poslední potomek dávného rychtářského rodu z Vysočiny píše rodinné
paměti, vlastní vzpomínky, literární črty a veršuje. Do Chodovské tvrze
přišel s velurovým kloboukem z časů monarchie, památkou na svého
děda Františka. Děd, ředitel gymnázia v Litomyšli, tam v roce 1924
vítal bývalého kolegu ze studií, prezidenta republiky T. G. Masaryka.
Přejeme jubilantovi jeho elán i do dalších let! ◗

Sešlo se přes 300 strašidel. Učitelky I. stupně základní školy
Mikulova mají většinou nepokojné dušičky. Neustále připravují pro děti
nějakou zábavu. V minulosti to byl  třeba Pyžámkový den, Brejličkový
den a podobné „dny“. Dušičky a Halloween jsme u nás v Mikulovce
letos oslavili Dnem strašidel. Děti se na celý den proměnily ve strašid-
la, příšerky, nejrůznější bubáky, ale i v bílé paní a milé víly. Pozadu nezů-
staly ani paní učitelky. Před tabulí ten den stály čarodějnice, ježibaby,
poletuchy atd. Učilo se, jak se na pořádnou strašidláckou školu patří.
Nejprve diktát o strašidlech, potom počítání kolik čeho do lektvaru a při
čtení se četly strašidelné pohádky  a jiné příběhy. Edgar Alan Poe byl ten
den nejoblíbenějším autorem. Vše bylo zakončeno báječným strašidlác-
kým rejem v tělocvičně. Zde se sešla strašidla i strašidýlka z celého prv-
ního stupně. Za zvuku bizarní hudby pouštěné hlavní školní čarodějnicí
všechna strašidla  tancovala a na povel skandovala svá oblíbená hesla.
Všichni se tak bavili a radovali pěkně pospolu. ◗
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Regionální klub SPHV. Regionální klub SPHV uskutečnil 
11. listopadu výroční setkání v Chodovské tvrzi, kde má Společnost
přátel historické vlastivědy už mnoho let zázemí. Účastníci si v příjem-
né atmosféře připomněli 15. výročí existence SPHV a činnost jednot-
livých složek i jednotlivců za poslední rok. Společně si prohlédli novou
expozici z minulosti tvrze a regionu, umístěnou v nových vitrínách na
schodišti. Seznámili se také s potencionálními zájemci o členství
a dohodli hlavní principy působení v příštím roce. ◗

Jedna diamantová a dvě zlaté svatby

Poděkování 
zastupitelům.
V Chodovské tvrzi se
dne 12. října 2006 kona-
lo slavnostní poděkování
zastupitelům Městské
části Praha 11 za jejich
práci v uplynulém voleb-
ním období. Zastupitelé
se dostavili v hojném
počtu, a tak mohla paní
starostka Marta Šorfová
stisknout ruku a podě-
kovat každému z nich
osobně. Společné foto
jim bude připomínat
čtyři roky dobře vykona-
né práce. ◗

Elite Model Look opět na Jižním Městě. Další ročník
prestižní modelingové soutěže Elite Model Look se rozbíhá. V Praze,
Brně a Ostravě se už v prosinci uskuteční castingy, ze kterých možná
vyjde budoucí modelingová superstar. Pražské castingy se i letos – stej-
ně jako loni – budou konat v naší městské části, a to 16. prosince
v Centru Chodov. Všechny hezké dívky ve věku 14–21 let a vyšší než
170 centimetrů mají pořád šanci, stále ještě se mohou přihlásit. Elite
Model Look je nejprestižnější soutěží svého druhu na světě, úspěšné
účastnice se stávající skutečnými hvězdami modelingu, a tak je samo-
zřejmé nutné, aby dívky uměly anglicky a nepostrádaly zdravé sebevě-
domí. A pokud se nechcete rovnou přihlásit, přijďte se na soutěž
alespoň podívat, určitě to bude stát za to. Podrobné informace získáte
na www.elitemodels.cz. ◗

Zlatou svatbu oslavili manželé
Věra a Jan Štěpánovi na Chodov-
ské tvrzi. Datum jejich svatby byl
4. 10. 1956. 

Dne 13. 10. 2006 oslavili na
Chodovské tvrzi zlatou svatbu
manželé Jaroslava a Josef Procház-
kovi.

Manželé Libuše a Ladislav Podubští oslavili dne 20. 7. 2006 diamanto-
vou svatbu. Slavnostní obřad proběhl 27. 9. 2006 na Chodovské tvrzi.
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Rada MČ Praha 11 dne 10. 10. 2006 na
své 23. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ se záměrem výstavby podzemních hromad-

ných garáží ve vnitrobloku ulic Křejpského
– Lečkova

■ se záměrem výstavby obchodně – administ-
rativních a bytových objektů dle předložené
koncepční studie – Centrum Chodov (další
etapy)

SCHVÁLILA:
■ rozpočtové opatření k přesunu finančních

prostředků ve výši 80 000 korun na organi-
zaci kulturních akcí pořádaných v KD
Chodovská tvrz

■ rozpočtové opatření k přesunu finančních
prostředků na dokončení chodníku ul.
Křejpského – Lečkova

■ žádost o grant na rekonstrukci povrchu
škvárové ateltické dráhy a třídráhového
oválu o délce 200 m a skok s umělým povr-
chem ve sportovním areálu ZŠ Mendelova
550 a škvárové atletické dráhy se sprintér-
skou rovinkou ve sportovním areálu ZŠ
Květnového vítězství 1554

■ výběr uchazeče na výstavbu Jihoměstského
parku u Chodovské tvrze firma Swietelski
stavební s. r. o.

Rada MČ Praha 11 dne 24. 10. 2006 na
své 24. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s rozpočtovým opatřením k přesunu finanč-

ních prostředků ve výši 111 000 Kč na
pokrytí nákladů na odvysílání pořadů
o MČ Praha 11 v síti kabelových rozvodů

■ se záměrem pronájmu nebytových prostor
v objektu Hrabákova 2001, Praha 4 o cel-
kové ploše 291,64 na dobu neurčitou se
šestiměsíční výpovědní lhůtou

■ s rozpočtovým opatřením k přesunu finanč-
ních prostředků na pokrytí nákladů souvisejí-
cích s organizací oslav při příležitosti 30.
výročí MŠ Anny Drábíkové ve výši 15 000 Kč

■ s rozpočtovým opatřením k přesunu finanč-
ních prostředků ve výši 115 200 Kč na
zajištění akcí v rámci ekologické výchovy
žáků základních škol Prahy 11

■ s rozpočtovým opatřením k přesunu finanč-
ních prostředků ve výši 205 000 Kč na
úpravu a vybavení zahrady MŠ Chodov
herními prvky

■ s rozpočtovým opatřením k přesunu finanč-
ních prostředků na dokončení kamerového
systému v objektu Steinerova 735 ve výši
310 000 Kč

SCHVÁLILA:
■ podání žádosti o poskytnutí grantu v rámci

Grantového programu prevence kriminality
MHMP na rok 2007

■ záměr pronájmu bytu o velikosti 2+1 v ulici
Tererova čp. 1356/6 formou výběrového
řízení za smluvní nájemné 

Rada MČ Praha 11 dne 31. 10. 2006 na
své 25. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s rozpočtovým opatřením k přesunu finanč-

ních prostředků na příspěvek pro taneční
odpoledne s dechovkou ve výši 20 000 Kč

■ s rozpočtovým opatřením k přesunu finančních
prostředků pro MŠ Chodov a ZŠ Chodov jako
příspěvek na provoz ve výši 145 000 Kč

SCHVÁLILA:
■ podstatné náležitosti nájemní smlouvy

o nájmu garážového domu v ulici Vojtíškova ◗

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 městské části

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.

VÝZVA

Při volbách 
do Zastupitelstva
městské části Praha 11
a hlavního města Prahy
se našly ve volební
místnosti ZŠ Křejpského,
okrsek 972, dámské
hodinky značky Quartz. 
Vyzýváme jejich
majitelku, aby zavolala 
na tel.: 267 902 207 
nebo se dostavila 
do informační kanceláře
ÚMČ v Ocelíkově ulici.

Individuální
setkání občanů 
se zástupci
radnice
se koná 6. 12. 2006 
od 16.00 do 18.00 hod. 
v Ocelíkově ulici.
Své dotazy, přání 
a stížnosti můžete zástupcům
radnice také sdělit každé
všední úterní ráno 
od 8.30 hod. do 9.00 hod.
telefonicky.

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Městská část Praha-Újezd, Úřad MČ

Praha-Újezd zastoupený starostou

Úřadu MČ Praha-Újezd vyhlašuje dne 6. 11.

2006 výběrové řízení na obsazení pracovní-

ho místa

referent v investičním odboru
Místo výkonu práce: ÚMČ Praha-Újezd

Platové zařazení: 8.–9. platová třída

Sjednaný druh práce: referent v odboru

investičním. Zejména se jedná o zajišťování

činností stavebního dozoru, činností vyplý-

vajících ze samostatné působnosti městské

části v oboru stavebním, životního prostředí

a odpadového hospodářství.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu

neurčitou s nástupem od 1. 1. 2007. 

Požadavky na uchazeče podle § 4 záko-

na č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých

zákonů:

a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b) občan České republiky nebo cizí státní

občan s trvalým pobytem v České  repub-

lice, který  ovládá český jazyk, 

c) způsobilost k právním úkonům,

d) bezúhonnost.

Další požadavky:

požadované vzdělání – středoškolské nebo

vysokoškolské technického směru

požadované znalosti – znalost práce na PC

další dovednosti, schopnosti – komunikač-

ní schopnosti v mluveném a psaném slově –

psychická odolnost – pracovní nasazení –

znalost cizího jazyka vítána 

Podrobné informace o výběrovém řízení

získáte na ÚMČ Praha – Újezd.

Přihlášku s požadovanými doklady je

nutno zaslat nejpozději do 14. 12. 2006 na

adresu: Úřad městské části Praha-Újezd,

Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 

zrušit toto výběrové řízení 

kdykoliv v jeho průběhu.

DOMOV DŮCHODCŮ
PRAHA 4-HÁJE PŘIJME:
registrovanou všeobecnou
sestru na pracovní úvazek
a pracovníka sociální péče 
v přímé obslužné péči se
základním, nebo středním
vzděláním a absolvováním
akreditovaného
kvalifikačního kurzu (dle
zákona 108/2006). 
Nástup možný ihned,
nebo dle dohody. 
Informace na tel.: 
271 198 505, 271 198 409.
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Od 1. 10. 2006 je v platnosti směrnice o pronajímání bytů v majet-
ku hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 11, schvá-

lená radou této městské části dne 6.6.2006. Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 11 (dále OSVZ) tak od 1. 10.
2006 přijímá k projednání:

1) žádosti o pronájem sociálních bytů,

2) žádosti o pronájem bezbariérových bytů,

3) žádosti o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou.

O pronájmu zásadně rozhoduje Rada městské části Praha 11.

Formuláře žádostí jsou k vyzvednutí v úředních hodinách v sekretariátu
OSVZ, Praha 4, Nad Opatovem 2140, I. patro, č. dveří 104, nebo
v informačních kancelářích úřadu. Jsou rovněž uveřejněné na webových
stránkách MČ Praha 11, odkud je lze stáhnout. Na uvedené adrese se
žádosti také podávají.

Žádost o pronájem sociálního bytu
Byt bude pronajat na dobu určitou, a to maximálně na 2 roky.

Kritérium pro výběr žadatelů:

Základní určující kritérium je výše rodinného příjmu. Rodina (všich-
ni členové rodiny, žijící v bytě) nebo osamělý(á) žadatel(ka) mají příjem,
nepřesahující 1,6 násobek životního minima, stanovený v zákoně o život-
ním minimu v době podání žádosti (nutno prokázat příjmem za posled-
ních 12 měsíců před podáním žádosti).

Prokázání sociální potřebnosti – majetkové poměry (podle zákona
o životním minimu a zákona o sociální potřebnosti).

Doplňující kritéria 

podle zdravotního stavu:

■ občan těžce zdravotně postižený (držitel mimořádných výhod II. a III.
stupně – ZTP či ZTP/P), plně invalidní občan;

■ rodina pečující o dítě těžce zdravotně postižené (pobírající na dítě přís-
pěvek pro osobu blízkou, dítě má přiznáno průkaz mimořádných
výhod II. nebo III. stupně – ZTP a ZTP/P);

podle sociální situace:

■ rodina pečující o 3 a více dětí či osamělý rodič pečující o dvě a více dětí 
(popř. osoby, jimž byly děti svěřeny do péče);

■ dlouhodobá evidence na úřadu práce s nemožností se zaměstnat (věku
nad 50 let, poživatel částečného invalidního důchodu);

■ další prokazatelné individuální skutečnosti (evidence na OSVZ, schop-
nost hradit pravidelně nájemné, nemožnost zajištění přiměřeného byd-
lení atd.).

Žádost bude přijata pouze při splnění výše určených kritérií.

Uchazeč o pronájem bytu musí žádost na stanoveném tiskopise, vyplně-
nou ve všech bodech, osobně předložit odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví. Odbor zkontroluje úplnost žádosti, případně vyzve uchazeče, aby
žádost doplnil. Uchazeč k žádosti přiloží další doklady, které potvrzují
údaje v ní uvedené či ukazují na další důvody k předložení žádosti. Ucha-
zeč na místě žádost podepíše a odbor zajistí její evidenci v podatelně
ÚMČ.

Žádost o nájem v bezbariérovém bytě
Pro koho je tento typ bydlení určen:

■ Pro občany–držitele průkazů MV II. a III. stupně, tedy s těžkými
a závažnými zdravotními pohybovými problémy, avšak se schopností
základní sebeobsluhy a autonomního života (pokud chtějí žít samostat-
ně) nebo s předpokladem spolubydlení osoby, schopné pro klienta
vykonávat základní asistenční služby.

Kdo může být uchazečem o pronájem bezbariérového bytu:

Uchazečem může být fyzická osoba, splňující tyto požadavky:

■ trvalý pobyt na území městské části Praha 11, případně v jiné městské
části hlavního města Prahy;

■ zdravotní stav dle vyjádření lékaře odůvodňující potřebu bydlení v bez-
bariérovém bytě;

■ schopnost samostatného bydlení za předpokladu, že budou poskytnu-
ty pečovatelské, případně asistentské služby;

■ uchazečem může být i těžce zdravotně pohybově postižené nezletilé
dítě, zastoupené zákonným zástupcem.

Uchazeč o pronájem bytu musí žádost na stanoveném tiskopise, vypl-
něnou ve všech bodech, osobně předložit OSVZ. Odbor zkontroluje
úplnost žádosti, případně vyzve uchazeče, aby žádost doplnil. Uchazeč
na místě žádost podepíše a odbor zajistí její evidenci v podatelně ÚMČ.

Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou
Pro koho je tento typ bydlení určen:

■ Pro osobu, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního
důchodu, nebo pro osamělou osobu, která byla uznána plně invalidní
a je zajištěna dávkami důchodového zabezpečení (starobní, vdovský,
vdovecký, invalidní důchod) nebo jinými stálými příjmy.

■ Pro osobu, jejíž zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný
život (nevyžaduje komplexní ústavní péči - domov důchodců, léčebnu
pro dlouhodobě nemocné), a za předpokladu, že již využívá pečovatel-
skou službu nebo jí taková služba bude poskytnuta v rozsahu potřeb-
ném vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu.

Uchazečem o pronájem bytu v DPS může být fyzická osoba, 
splňující tyto požadavky: 

■ trvalý pobyt v městské části Praha 11, případně v jiné městské části
hlavního města Prahy;

■ věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu nebo plná invalidita
osamělého občana;

■ má zavedenou pečovatelskou službu nebo předložil žádost o její zave-
dení;

■ je dostatečně mobilní a soběstačný v základních životních úkonech;

■ u dvojice (manželský pár, sourozenci, dvojice jiných příbuzných) odů-
vodňuje zdravotní stav alespoň jednoho z nich poskytování pečovatel-
ské služby, když druhý mu ze závažných důvodů potřebnou péči
nemůže sám poskytnout.

Uchazeč o pronájem bytu musí žádost na stanoveném tiskopise, vypl-
něnou ve všech bodech, osobně předložit OSVZ. Odbor zkontroluje
úplnost žádosti, případně vyzve uchazeče, aby žádost doplnil. Uchazeč
na místě žádost podepíše a odbor zajistí její evidenci v podatelně ÚMČ. 

Hanka Preislerová, vedoucí OSVZ

Co byste měli vědět, než vyplníte žádost

Byty v ulici Terrerova. FOTO: ARCHIV
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Odbor vnitřních věcí ( OVV ) vykonává správní činnosti v úseku mat-
rik a státního občanství, evidence obyvatel a osobních dokladů,

přestupků a agendy vnitřních věcí. Odbor a jeho tři oddělení jsou dislo-
kovány ve Vidimově ulici 1324, jsou přístupné veřejnosti čtyři dny
v týdnu, pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.30 hod., úterý a čtvrtek 
od 8.00 hod. do 15.30 hod. 

Oddělení matrik (vedoucí odd. Eliška Skopová, tel.: 267 902 304) vyko-
nává působnost matričního úřadu pro správní území městských částí Praha
11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd, vede matriční knihy
narození, manželství a úmrtí. Občané se tedy mohou obracet na matriku
s vyřizováním matričních událostí, které nastaly na území zmíněných
městských částí. Oblíbeným místem pro konání svatebních obřadů se stala
starobylá Chodovská tvrz (v roce 1995 uzavřeno 288 sňatků, letos se blí-
žíme hranici 500). Doporučujeme, aby si snoubenci zajistili termín alespoň
tři měsíce dopředu, záznamy na letní měsíce 2006 přijímáme již v těchto
dnech. Roste i počet případů, že muž a žena nechtějí uzavřít manželství,
ale očekávají narození děťátka, pak přicházejí na matriku učinit souhlas-
né prohlášení o určení otcovství k nenarozenému či k narozenému dítěti.
Na matriku se občané obracejí v případech, kdy žádají o změnu jména
nebo příjmení, zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li
pro to vážný důvod. Na úseku státního občanství přijímáme žádosti o udě-
lení státního občanství České republiky. V minulém roce naše stání občan-
ství po složení slibu získalo 25 cizinců. Dále vydáváme osvědčení o státním
občanství, zvláště v souvislosti s podáváním žádostí o první osobní doklad
ČR. Žádanou službou je vidimace a legalizace (ověřování opisů, kopie lis-
tin a pravosti podpisů). K uspokojení zájmu občanů přispělo ověřování
zavedené v informačních kancelářích našeho úřadu. 

Oddělení přestupků (vedoucí odd. Eva Tarabová, tel.: 267 902 301) pro-
jednává přestupky na základě oznámení od Policie ČR, státního zastupitel-
ství, dalších státních orgánů a občanů, zejména přestupky proti
občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, přestupky proti pořád-
ku ve státní správě a samosprávě, porušení povinnosti uzavřít smlouvu
o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, přestupky na
úseku zbraní a střeliva. Nejčastěji projednávaným protiprávním jednáním
na úseku přestupků jsou stále zhoršující se mezilidské vztahy, brutalita,
domácí násilí, velice vyhrocené sousedské vztahy v panelových domech.
Zvyšuje se počet majetkových přestupků pod vlivem alkoholu, stoupá agre-
sivita řidičů, střety často končí i fyzickým napadením, majitelé psů často
zapomínají zabezpečit svého psa, ten pak může pokousat člověka. Znepo-
kojivá je i nechuť platit tzv. zákonného pojištění. Občané často očekávají
pomoc s každým problémem, ale oddělení přestupků může řešit pouze pro-
tiprávní jednání, které je dané zákonem o přestupcích. Oddělení vede agen-
du obecně prospěšných prací, s odsouzenými a příslušnými odbory úřadu
projednává vykon trestu, spolupracuje s probační a mediační službou a pří-
slušnými soudy.

V oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů (vedoucí odd. Jitka
Štiplová, tel.: 267 902 390) se občané mohou přihlásit s trvalému poby-
tu v Praze 11, podat žádost o vydání občanského průkazu a cestovního
pasu. Žádosti nelze podávat elektronickou poštou. Občané v tomto
oddělení mohou ohlásit jakoukoliv ztrátu nebo odcizení osobních dokla-
dů. Takových případů je mnoho, a proto občanům doporučujeme, aby
věnovali ochraně dokladů náležitou pozornost, předešli možnému zne-
užití a hrazení následných škod a pokut. 

V souvislosti s výměnou občanských průkazů navštěvujeme seniory
a imobilní občany a celou administrativu vyřizujeme na místě, včetně poří-
zení digitální fotografie. Konkrétní návštěvu lze telefonicky domluvit
s vedoucí oddělení. Pro majitele nemovitostí pořizujeme na základě jejich
žádosti aktuální výpisy z informačního systému o osobách přihlášených
k trvalému pobytu v jejich nemovitostech. V zájmu dalšího zlepšení služeb
pro občany byl na webových stránkách MČ Praha 11 zprovozněn program
o stavu vyřizování osobních dokladů. 

V rámci agendy vnitřních věcí odbor plní zejména úkoly související
s organizačně-technickou přípravou a průběhem voleb. 

JUDr. Jozef Majchrák
vedoucí OVV

PŘEDSTAVUJEME: Odbor vnitřních věcí
Úřadu městské části Praha 11 Výměna

občanských
průkazů 
V současnosti je v plném běhu lhůta

pro výměnu občanských průkazů
vydaných do 31. prosince 1994, jejichž
platnost skončí dne 31. prosince 2005.
Jedná se o všechny občanské průkazy
typu knížka s vyznačenou platností „bez
omezení“ nebo s údajem „platnost pro-
dloužena bez omezení“, dále o občanské
průkazy typu karta, vydané od 1. 5. 1993
do 31. 12. 1994, ve kterých je rovněž
vyznačena doba platnosti „bez omeze-
ní“. Výjimku od 1. října 2005 dostali
občané narozeni před 1. lednem 1936,
nepodléhají povinnosti vyměnit si
občanský průkaz, pokud v něm není
vyznačena doba ukončení platnosti
konkrétním datem.

Další lhůty pro výměnu občanských
průkazů 
bez strojově čitelných údajů:
■ občanské průkazy vydané 

do 31. prosince 1996 
– platnost skončí 

dne 31. prosince 2006
■ občanské průkazy vydané 

do 31. prosince 1998 
– platnost skončí 

dne 31. prosince 2007
■ občanské průkazy vydané 

do 31. prosince 2003 
– platnost skončí 

dne 31. prosince 2008

Občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji nepodléhají výměně
a platí po dobu v nich uvedenou.

Příklady starých občanských průkazů
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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

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

VÁNOCE
v městské části
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
U MOBILNÍ 
ZVONOHRY

Mnozí z Vás si jistě vzpomenou
na loňský koncert carillone-

ra Radka Rejška, který nám na
zvonkohru zahrál skladby v duchu
vánočním, lidovém i moderním.
Letos nám zvonař Petr Rudolf
Manoušek představí První praž-
skou mobilní zvonkohru již
pošesté. Přijďte si zpříjemnit před-
vánoční čas poslechem padesáti
sedmi zvonů, zvonků a zvonečků.
Jste srdečně zváni!

Koncert se uskuteční tradičně
na ploše u křižovatky ulic Na Křti-
ně a Vodnická v Kateřinkách
v úterý 19. prosince od 18,00
hod.

Pro děti i dospělé bude připra-
veno sladké pohoštění a něco pro
zahřátí.

Koncert mobilní zvonkohry
bude i letos zakončen malým
ohňostrojem. 

Dovolujeme si upozornit maji-
tele psů na sídlišti Kateřinky, aby si
je 19. 12. 2006 v čase mezi 18,45
hod až 19,15 hod dobře zajistili.

Věříme že tento společně strávený
večer přispěje k příjemnému pro-
žití nadcházejících vánočních
svátků. 

VÁNOČNÍ 
VÝZDOBA ULIC

Samozřejmostí se stává i vánoční
výzdoba ulic. I letos budou

vánoční atmosféru v obci umocňo-
vat dekory se zimními motivy na
stožárech veřejného osvětlení.
Bude vyzdobena část ulice Proutě-
né, ulice Formanská v Kateřinkách
a část ulice Formanská v Újezdě
směrem k náměstí. ◗

Pavla Pitrmanová,
sekretariát starosty

VVýýsslleeddkkyy  vvoolleebb  
ddoo  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  MMČČ  PPrraahhaa--ÚÚjjeezzdd

Ve volbách konaných ve dnech 20. – 21. 10.

2006 se z celkového počtu 1 757 oprávněných

voličů zúčastnilo 996 voličů. 

Dne 8. 11. 2006 podal MUDr. Zorjan Jojko rezig-

naci na místo zastupitele v zastupitelstvu Městské

části Praha – Újezd. Podle § 56 zákona č. 491/2001

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

nastupuje  za odstupujícího zastupitele náhradník

z kandidátní listiny téže volební strany. 

Členem zastupitelstva městské části se tímto stal

pan Leoš Papáček, 32 let, programátor.

VOLBA STAROSTY
Dne 7. 11. 2006 byl na ustavujícím zasedání

Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ve veřejné volbě

zvolen starostou pan Václav Drahorád.

Neuvolněnými zástupci starosty byli zvoleni

ing. Jiří Hrubý a paní Julie Mikolášová.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Byli zvoleni tito členové Zastupitelstva MČ Praha-Újezd:

Václav Drahorád, 35 let,
zástupce starosty, kandidoval
za ODS, 425 hlasů

Jiří Votava, 54 let, podnika-
tel, kandidoval za ODS, 393
hlasy

MUDr. Jan Mojžíš, 49 let,
podnikatel,  kandidoval za
ODS, 360 hlasů

Julie Mikolášová, 61 let,
důchodkyně, kandidovala za
ODS, 350 hlasů

Ing. Antonín Zadák, 59 let,
stavař, kandidoval za Alianci
Jihovýchod, 247 hlasů

Pavel Brabec, 53 let, podni-
katel, kandidoval za Stranu
zelených, 179 hlasů

Ing. Jiří Hrubý, 55 let, sta-
rosta, kandidoval za Společ-
nou budoucnost, 178 hlasů

Jana Draštíková, 50 let, mar-
ketingová ředitelka, kandidova-
la za Stranu zelených, 161 hlas

Leoš Papáček, 32 let, programá-
tor, kandidoval za Alianci Jihový-
chod, 244 hlasy (náhradník)
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Ve dnech 20. a 21. října se v celé České

republice konaly volby do místních

zastupitelstev a v několika místech i do Sená-

tu, horní komory Parlamentu ČR. Voleb do

Zastupitelstva městské části Prahy 11

a Zastupitelstva hlavního města Prahy se

zúčastnilo 40,88 % zaregistrovaných voličů.

Jižní Město tvořilo jen jeden volební obvod,

který byl rozdělen do 61 okrsků. Voliči

mohli vybírat z 10 volebních stran, které na

svých kandidátkách představily celkem 363

kandidátů. ◗

Příjmení, jméno Tituly Strana Počet hlasů

Šorfová Marta ODS 13 025

Pešák Milan Mgr. ODS 12 411

Mlejnský Dalibor Bc. ODS 12 386

Janeček Jiří ODS 12 381

Petrová Lenka ODS 12 336

Nebeský Radek Ing. MBA ODS 12 335

Meixner Jan ODS 12 327

Urban Daniel ODS 12 305

Popov Petr Ing. ODS 12 282

Zítka Luděk ODS 12 246

Mihálik Miloslav ODS 12 245

Karafiátová Barbora ODS 12 241

Gabriel Jan ODS 12 220

Holan Zbyněk Mgr. ODS 12 211

Štampachová Eva Ing. ODS 12 198

Červová Jaroslava ODS 12 195

Volf Petr ODS 12 183

Bauer Petr ODS 12 172

Janečková Jana Ing. ODS 12 165

Šedivý Zdeněk Ing. ODS 12 163

Veselý Pavel ODS 12 159

Bílek Václav ODS 12 151

Strejček Tomáš ODS 12 129

Příjmení, jméno Tituly Strana Počet hlasů

Meixner ml. Jan ODS 12 110

Navrátil Jan ODS 12 097

Dimitrov Kosta Ing. ČSSD 4 057

Svoboda Miroslav Bc. ČSSD 4 055

Matonoha Drahoslav Ing. ČSSD 4 048

Rybnikář Oleg Ing. ČSSD 4 043

Česal Milan Mgr. ČSSD 4 042

Šabľová Hana ČSSD 3 976

Mráz Jaroslav ČSSD 3 954

Halaburdová Martina ČSSD 3 951

Jirava Petr Ing. VPM 2 967

Horký Vladimír KSČM 2 543

Vařbuchta Luděk PhDr. CSc. KSČM 2 540

Hoffman František KSČM 2 532

Soukupová Radka Ing. VPM 2 529

Kříž Miroslav KSČM 2 518

Semela Jiří Ing. KSČM 2 482

Ježek Jakub SZ 2 386

Janečková Blanka Mgr. VPM 2 368

Dittrich Pavel Mgr. VPM 2 322

Krautwurm Jiří Ing. Ph.D. SZ 2 313

Punčochář Miroslav Ing. CSc. SZ 2 295

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11

Počet volených Počet Okrsky Zapsaní Vydané Volební Odevzdané Platné
členů zastupitelstva volebních obvodů Počet Zpr. v % voliči obálky účast v % obálky hlasy

45 1 61 61 100,00 65 309 26 697 40,88 26 686 1 118 159

Kandidátní listina Hlasy Počet Přepočtený Přepočtené % Počet
abs. v % kandidátů základ platných mandátů

dle počtu hlasů
kandidátů

Chodovské hnutí pro Prahu 48 433 4,33 45 1 118 159,00 4,33 0
Komunistická strana Čech a Moravy 109 119 9,76 45 1 118 159,00 9,75 5
Česká strana sociálně demokratická 174 619 15,62 45 1 118 159,00 15,61 8
STRANA ROVNOST ŠANCÍ 259 0,02 1 24 847,97 1,04 0
Občanská demokratická strana 544 294 48,68 45 1 118 159,00 48,67 25
Koruna Česká (monarch.strana) 265 0,02 2 49 695,95 0,53 0
SNK Evropští demokraté 39 851 3,56 45 1 118 159,00 3,56 0
Volba pro město 87 146 7,79 45 1 118 159,00 7,79 4
Strana zelených 85 439 7,64 45 1 118 159,00 7,64 3
Křesťansko demokratická unie -Česká strana lidová 28 734 2,57 45 1 118 159,00 2,56 0

Volby 2006 v městské části Praha 11

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ MČ PRAHA 11

ZDROJ: ČSÚ
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Pedagogický sbor v Základní škole Pošepné-
ho náměstí na Jižním Městě má velký

důvod k radosti, jeho svěřenci obstáli v rámci
mezinárodního výzkumu PISA na výbornou.

Mezinárodní výzkum PISA (Programme for
International Student Assesment) se zaměřuje
na srovnání znalostí a dovedností patnáctile-
tých žáků v oblasti matematické, přírodovědné
a čtenářské gramotnosti. Projekt realizuje
Organizace pro hospodářskou spolupráci a roz-
voj (OESD). Výzkumu PISA je v celém světě
věnována velká pozornost. Jeho výsledky vypo-
vídají o tom, jak úspěšní jsou žáci jednotlivých
zemí v mezinárodním srovnání a jak efektivně
připravují různé vzdělávací systémy mladou
generaci pro život v moderní společnosti a pro
uplatnění na trhu práce.

V hlavním šetření se v roce 2006 v České
republice do výzkumu zapojilo 245 škol, což
představovalo více než 9 000 žáků z 9. ročníků

základních škol, 1. ročníků středních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Výzkumu se zúčastnili náhodně vybraní žáci
narození v roce 1990. Kromě škol z České
republiky se projektu PISA v roce 2006 zúčast-
nily školy z dalších 57 zemí celého světa.

V současné době se v mezinárodním centru
zpracovávají získaná data. Na konci roku 2007
bude zveřejněna tisková zpráva s výsledky
České republiky ve srovnání s ostatními zúčast-
něnými zeměmi.

K dispozici však již máme výsledky žáků naší
školy a jejich srovnání se vzorkem 4 396 patnác-
tiletých žáků ze 100 základních škol České
republiky. Výsledky našich žáků jsou jednoznač-
né vynikající. V průměrné úspěšnosti jednotli-
vých základních škol v testu přírodovědné
gramotnosti jsme obsadili 3. místo, v testu
matematické gramotnosti 6. místo a v testu čte-
nářské gramotnosti dokonce 1. místo. 

Dále se sledoval počet žáků s nejvyšší úspěš-

ností v přírodovědné gramotnosti podle školy,

zde jsme  získali 1. místo, v počtu žáků s nej-

vyšší úspěšností v matematické gramotnosti

podle školy jsme byli na 4. místě a v počtu žáků

s nejvyšší úspěšností ve čtenářské gramotnosti

podle školy jsme obsadili opět 1. místo. 

Co říci závěrem? Vynikající výsledky, jedny

z nejlepších v rámci České republiky, jedno-

značně ukazují na dlouhodobý trend  výchovně

vzdělávacího procesu v Základní škole Pošepné-

ho náměstí. Prioritou vždy byla kvalita výuky,

kvalifikovanost pedagogického sboru a další

vzdělávání členů vedení školy i učitelů. Zavádě-

ní nových metod výuky a její materiálně tech-

nické zabezpečení potvrzují, že tudy vede cesta

k naplnění cílů moderního vzdělávání. 

Výsledky uvedeného mezinárodního výzku-

mu jsou pro nás poděkováním za každodenní

náročnou a zodpovědnou práci, ale i výzvou do

budoucna. V novém vzdělávacím programu

školy se specializujeme na výuku informačních

technologií již od první třídy, a zároveň klademe

velký důraz na výuku jazyků. S anglickým jazy-

kem začínáme rovněž v první třídě a od šestého

ročníku v rámci povinně volitelného jazyka nabí-

zíme žákům jazyk francouzský nebo španělský. 

Výsledky mezinárodního výzkumu nehod-

notí pouze znalosti a dovednosti jednotlivých

žáků. Dotazníky obsahují i otázky týkající se

jejich názorů a postojů ohledně školního pro-

středí, plánů do budoucna, rodinného zázemí,

studia přírodních věd a obeznámenosti s výpo-

četní technikou. O to jsou výsledky šetření pro

nás významnější. Naše výchova směřuje k plno-

hodnotnému uplatnění žáků v moderní společ-

nosti, na pracovním trhu, v osobním životě

i v životě obce či jiného společenství.  ◗

Mgr. Dagmar Havlíčková, ředitelka školy

Základní škola Ke Kateřinkám se stala jed-
nou z patnácti pražských škol, které se

účastní projektu Internetové kluby. Smyslem
projektu je podpořit rozvoj informační a počí-
tačové gramotnosti u těch dětí na druhém stup-
ni základních škol, které mají ztížený přístup
k moderním počítačovým technologiím,
zejména počítači a internetu, a také napomáhat
vzdělávání žáků pomocí e-learningu. Projekt je
financován z Evropského sociálního fondu,
státního rozpočtu České republiky a rozpočtu
hlavního města Prahy prostřednictvím struktu-
rálních fondů EU.  

Ve školách zapojených do projektu jsou
v rámci odpoledních aktivit otevřeny interne-
tové kluby ČH@VE. V nich se děti pod vede-
ním lektorů učí pracovat s internetem jako
vzdělávacím, informačním a komunikačním
nástrojem. K dispozici mají  také e-learningové
výukové programy, pomocí nichž se připravují
do školy či jinak vzdělávají. V naší škole je klub

otevřen dvakrát týdně, v úterý a v pátek odpo-
ledne. Internetové kluby   mají také vlastní
webové stránky. Každý měsíc zpracovávají žáci
jedno téma. Své práce zasílají do soutěže a nej-
lepší jsou odměňovány hodnotnými cenami.
V rámci e-learningových programů budou žáci
pracovat s náměty Škola za školou a Krajina za
školou. Pro Krajinu za školou zvolili žáci
v našem klubu téma Chodov dříve a dnes.
Proto se obracíme na chodovské rodáky,  zda by
nám mohli zapůjčit staré fotografie, související
s uvedeným tématem. Kontaktní osobou klubu
je učitelka Věra Horáková. Všem, kteří se roz-
hodnou nám pomoci, předem děkujeme.
Výsledek své práce představíme na výstavě ve
škole a na webových stránkách. ◗

Věra Horáková

Internetový klub v ZŠ Ke Kateřinkám

Internetový klub ČH@VE v ZŠ Ke Kateřin-
kám. FOTO: VĚRA HORÁKOVÁ

Úspěch ZŠ Pošepného náměstí v mezinárodním výzkumu PISA

Účastníci soutěže žáci ZŠ Pošepného náměstí. FOTO: DAGMAR HAVLÍČKOVÁ 
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Kulturní dům Klubka nabídl maminkám na
mateřské dovolené další aktivitu, kterou

mohou se svými ratolestmi pěstovat. Jde o cvi-
čení s miminky již od čtyř měsíců zhruba do
jednoho roku. 

Nejedná se o jednotlivá běžná cvičení, nýbrž
o kurz, neboť při práci s dětmi je třeba postu-
povat od jednodušších cviků ke složitějším.
Děti potřebují pro zdárný psychomotorický
vývoj dostat impuls, aby dokázaly své schop-
nosti a dovednosti rozvíjet správným směrem.
Cílem „cvičeníčka“ u těchto nejmenších fre-
kventantů našich kurzů je zvýšit jejich pohyb-
livosti a představivosti. Naučí se vnímat okolní
svět, s čímž souvisí  rozvoj jejich  nervové sou-
stavy. V neposlední řadě se zde učí  navazovat
první sociální kontakty se svými vrstevníky. 

Na své si ale přijdou i maminky, odreagují
se od každodenních povinností a při cvičení si
i ony protáhnou tělo. Kurz vede fyzioterapeut-
ka, Jana Košinová. ◗

Mgr. Jitka Rybková, ředitelka KD Klubka

Novinka! V Klubce cvičí miminka!

Galerie Chodovské tvrze připravila několik

předvánočních a vánočních bonbonků.

Naše pozvání přijala herečka a malířka v jedné

osobě paní Iva Hüttnerová, jejími obrazy

s nenapodobitelnou atmosférou první republi-

ky se můžete potěšit od 13. 12. 2006 do 5. 2.

2007. Vaše nákupní touhy zajisté uspokojí

keramické vánoční trhy, které v Chodovské

tvrzi začnou v sobotu 2. 12. a potrvají zhruba

do 20. 12. Otevřeny budou denně od 13–18

hodin a svá díla  zde budou  nabízet takoví

autoři jako například Stanislav Martinec, Jind-

řich a Otylie Kletvíkovi, Gustav Fifka, Blažena

Martiníková a Hana Benešová. Rádi bychom

tímto počinem zahájili v Chodovské tvrzi tra-

dici trhů umělecké keramiky. Navštivte nás,

určitě si vyberete! Přeji vám klidné prožití

vánočních svátků a pohodové vykročení do

nového roku. ◗
Milan Martiník, kurátor galerie

Bonbónky galerie na Chodovské tvrzi

Miminka v Kulturním domě Klubka
FOTO: MGR. ROMANA HRABALOVÁ

Advent, předvánoční čas zklidnění a toužebného očekávání narození
Ježíše Krista, tiše zavřel dveře za předvolebním halasem i povolebním

politickým vyjednáváním. V době, kdy vyjde poslední letošní číslo Klíče,
budou ve většině domácností Jižního Města už hořet první svíce na
adventním věnci a z kuchyně vonět vánoční cukroví. Je čas se i na chvil-
ku zastavit a poohlédnout se za uplynulým rokem. Poctivě jsme se po
celý rok snažili pracovat co nejlépe, komunikovali jsme s vámi, občany
Prahy 11, informovali vás o všech důležitých otázkách a já jsem se pra-
videlně pokoušel vtáhnout vás také do diskuse o – pro většinu z vás neza-
jímavé - oblasti, jakou je rozpočet a financování městské části.
V Chodovském postřehu, občasníku občanského sdružení Chodov,
č. 4/2006, napsal Ing. Michael Streubel v článku Rozpočtová pohádka,
který si zde dovoluji s jeho svolením ocitovat:

„Rozpočet představuje pro většinu lidí nezajímavou věc. Internetové
stránky MČ věnované rozpočtu si běžného občana asi také příliš nezíska-
jí. (…) Rozpočet je vlastně roční finanční sumarizace části veřejných slu-

žeb, které obyvatelé a návštěvníci Jižního Města více či méně konzumují.
Přepočteno na jednoho obyvatele Jižního Města to činí téměř deset tisíc
korun.  Výzvou je představit rozpočet v přitažlivější podobě. Sympatická
byla metoda radního Popova, který se při sestavování současného rozpo-
čtu snažil o širší vtažení veřejnosti. (…)  Rozpočet kromě pestrých koláčo-
vých grafů může veřejnosti poskytnout řadu dalších užitečných informací.
Například, kolik přispívá MČ na jednoho žáčka, kolik stojí údržba 1m2

veřejné zeleně, jaká je bilance psí agendy, stav fondu regenerace, kolik stojí
jeden obecní úředník… Porovnání…  s podobnými lokalitami poskytne
zajímavý pohled na priority a efektivnost naší radnice.“

Děkuji za slova uznání. Jsem hrdý na to, že se nám ve spolupráci
s finanční komisí rady, finančním výborem zastupitelstva, ekonomickým
odborem ÚMČ i bývalými zastupiteli napříč politickými stranami poda-
řilo zabudovat do tvorby rozpočtu moderní a vysoce funkční prvky a do
budoucna jej stabilizovat. Rád bych zdůraznil, že nikdy jsme naši měst-
skou část nezadlužili, přestože v posledních letech jsme uskutečnili řadu
náročných investic. Přál bych si, abyste i vy věnovali návrhu rozpočtu na
rok 2007 trochu pozornosti a zkusili se nad ním zamyslet. S příchodem
nového roku by bylo dobré hned od začátku sledovat čerpání rozpočtu
nejen rodinného, ale i obecního. 

Poslední svíce na adventním věnci bude letos zapálena právě na Štědrý
den. Přeji vám všem utěšený čas adventní a radostný čas vánoční, rozzáře-
né oči vašich dětí a vnoučat u vánočního stromku, lásku a naději spojenou
s narozením Vykupitele. A plodný rok nadcházející, rok 2007. ◗

Ing. Petr Popov (ODS)

Zástupce starostky komentuje...

PODĚKOVÁNÍ ŽÁKŮM 
ZŠ MIKULOVA

Velice nás potěšila iniciativa žáků 8. A.
Základní školy Mikulova. Odpracovali 

3 x úp 5 hodinách úklidu chodníku 
od ZŠ Mikulova k Metru Opatov. Návrh
podala paní třídní učitelka – děti v rámci

třídnických hodin si toto vzali za své. 
Patří jim srdečné poděkování za

provedenou práci ve veřejném zájmu.

Silvestr na Opatově

Do Kulturního domu Opatov zveme vás
všechny, kdo neradi trávíte Silvestra

u televize. Přijďte 31.12. přivítat nový rok
v bujarém veselí se skupinou Smokie revival
s hostem Suzi Quatro a Tina Turner revival. 

Při vystoupeních Smokie revival můžete
slyšet nejen dobře známé hity skupiny jako
Livinęnext door to Alice, If you think you
know,  Layback in the arms of someone, Oh
Carol a mnoho dalších, ale i sólové písně
Chrise Normana (Midnight Lady, Woman in
love) a další oldies pecky. Jako host vystoupí
Suzi Quatro v podání excelentní rockové zpě-
vačky Iny Urbanové s repertoárem Stumbli-
nęin, If you can’t give me love a s repertoárem
Tiny Turner – The Best, Proud Mary, Be ten-
der with me, Addicted to love a další. Po půl-
noci vás určitě potěší videodiskotéka s hity let
sedmdesátých až devadesátých. 

Silvestr v KD Opatov začíná ve 20 hod.
Vstupenky si můžete objednat v pokladně
kulturního domu. ◗

Ludmila Řeháková
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Po loňském úspěchu se i letos v Beachklubu

v Praze na Pankráci rozbíhají kroužky plá-

žových sportů (s důrazem na plážový volejbal)

pod vedením dvojnásobného olympionika

Michala Palinka a dalších trenérů. Kromě kla-

sického tréninku na písku je pro některé skupi-

ny připraven i trénink techniky v tělocvičně

nebo na multifunkčním hřišti. Posílili jsme i

trenérský tým – zařadil se do něho brněnský

Pavel Rotrekl, člen naší nejúspěšnější mužské

klubové dvojice, a externě také Miroslav Neko-

la, bývalý reprezentační trenér mužů se zkuše-

nostmi z Itálie a arabských zemí. Zveme

všechny talentované děti 1. a 2. stupně ZŠ

–začátečníky i pokročilé.

Pokud jste nestihli zářijový nábor, obraťte se

na vedoucího kroužku Michala Palinka – 

e-mail: mpalda@volny.cz, tel.: 776 098 792.

Platí se 5000 korun na celý školní rok a trénu-

je se v nafukovací hale v areálu ZŠ v Horáčko-

vě ulici (do konce září a od začátku května pod

širým nebem) pondělí až čtvrtek vždy dvakrát

týdně odpoledne. Více informací na

www.beachklub.cz nebo na uvedené e-mailové

adrese a telefonním čísle. ◗
Michal Šíma

Florbalová sezona 2006/2007 je již v plném prou-

du a florbalisté a florbalistky TJ JM Chodov mají

už za sebou několik strhujících bitev nového roční-

ku soutěží České florbalové unie. Vraťme se ale krát-

kým shrnutím ještě na chvíli do minulé sezony. 

Mužský A tým se na konci sezony nepotkal s pří-

liš oslnivou formou a výsledkem toho bylo hladké

vyřazení ve čtvrtfinále play off s týmem z Mladé

Boleslavi 0:3 na zápasy. Chodovští tak sezonu ukon-

čili o něco dříve, než se čekalo, a v konečném zúčto-

vání stačily slabší výkony pouze na 7. místo

v extraligovém pelotonu České republiky. 

Naopak chodovské ženy se vypořádaly se zápasy

play off mnohem lépe. Jako prvoligový nováček

zdárně prošly nástrahami čtvrtfinále play off, když

porazily florbalistky Svitav 2:1 na zápasy. V semifi-

nále poté narazily na favoritky celé soutěže a něko-

likanásobné mistryně republiky z Liberce. I přes

prohru 0:3 na zápasy je konečné 4. místo ženského

týmu velkým úspěchem a příslibem kvalitních

výsledků i do budoucna. 

Důkazem velmi dobré práce s chodovskou mlá-

deží jsou postupy týmů juniorů a starších žáků do

nejvyšších celostátních soutěží i postup mladších

žáků na neoficiální mistrovství ČR, kam se kvalifi-

kovali díky 3. místu v pražské lize. Chodov má

zásluhou těchto dvou postupů zastoupení ve všech

nejvyšších soutěžích každé věkové kategorie. 

V nové sezoně se základna florbalistů Chodova

rozrostla o týmy žákyň a veteránů, čímž se zaplní

poslední prázdná místa ve věkové struktuře celého

oddílu. Florbalový oddíl tak přesáhl hranici 200

registrovaných členů. 

Do nové sezony 2006/2007 florbalisté Chodova

vstoupili s novým trenérským vedením. Trenérské

kormidlo u mužů přebírají stávající trenéři žen,

pánové Lukáš Procházka a Pavel Krejčí, a tak budou

trénovat oba naše extraligové týmy. Tento model je

na české florbalové scéně ojedinělý, ale věříme, že

bude fungovat a nastartuje úspěšnější období na

chodovské palubovce. 

K vylepšení pozic z minulého ročníků by mělo
mužskému týmu pomoci i jeho omlazení a posílení.
Vedení týmu do něho přivedlo šest kvalitních posil
(ze Sparty, Vítkovic, Otrokovic a Třince) a konku-
renci zvýšilo i pět hráčů, kteří v minulé sezoně vybo-
jovali postup do 1. ligy juniorů. Před sezonou svou
florbalovou kariéru u mužského A týmu ukončily
dlouholeté opory Luděk Beneš, Luboš Zamrazil,
Petr Faber, Jan Halounek a Lukáš Procházka, který
definitivně přešel na trenérský post.

Oddíl TJ JM Chodov hledá i nadále hráčky pro
týmy juniorek a žákyň (ročníky 1989 - 1995). V pří-
padě zájmu se ozvěte na tel. 723 141 637 nebo
přijďte na trénink a přihlaste se u trenérů. 

■ Žákyně (1991–1995): trénink ve čtvrtek 
od 17.00 do 18.30 v ZŠ Chodov. 

■ Juniorky (1989–1990): trénink ve čtvrtek 
od 18.30 do 20.00 v ZŠ Chodov.

■ Adresa ZŠ Chodov: Květnového vítězství 57,
Praha 4.

Dopravní spojení: Autobusem č. 170 nebo 203 do
zastávky Mokrá, která se nachází v těsné blízkosti
školy. Autobusy jezdí ze stanic metra Háje a Kačerov,
č. 203 jen ve špičkách pracovního dne. V blízkosti je
také stanice metra Opatov, odkud lze použít několik
autobusových linek do zastávky Litochlebské náměs-
tí. Škola se nachází asi pět minut chůze odtud.

Na všechny zápasy florbalistů a florbalistek Cho-
dova jste srdečně zváni, kompletní rozpis najdete na
stránkách www.florbalchodov.cz. Doufáme, že nám
v následující sezoně zachováte přízeň a přijdete se na
některý víkendový florbalový podvečer v hale na
Chodově podívat:

■ Sobota 9. 12. 2006 
florbalový podvečer na Chodově

■ Neděle 10. 12. 2006 
1. liga juniorů

O dalších zápasech vás budeme informovat v příš-
tích číslech Klíče. ◗

Petr Hrabal

Kroužky plážových sportů

Areál Beachklubu Pankrác. FOTO: ARCHIV

Sezóna florbalistů v plném proudu Jihoměstská 
sportovní akademie
slaví úspěchy

Sportovní akademie nové gene-
race slavila úspěch na šampio-

nátu v holandském Rotterdamu.
Trenéři SANG – Zuzana Tomáš-
ková a Martin Dušek – získali zla-
tou medaili v kategorii párů, mezi
muži vybojoval Petr Jánský stříbro.
Naše akademie působí v Praze 11
ve Squash Pointu v ulici Květnové-
ho vítězství 938, ale také na jiných
místech,  kde pro děti a mládež
pořádá cvičení a výuku tance růz-
ných stylů (taneční a pohybová
průprava, funky dance, hip – hop,
street dance, jazz dance, disko
dance, dance aerobik, body sty-
ling, sportovní aerobik, gymnasti-
ka, balet, kondiční tréninky,
kruhové tréninky, spinning aj.).
Připraveny jsou i kompletní tré-
ninkové fitness programy a zájem-
cům se dostane i profesionálního
poradenství v oblasti výživy a zdra-
vého životního stylu. Stále probíhá
nábor dětí ve věku 4–10 let
a 11–17 let. 

V prosinci také pořádáme pro
děti i dospělé víkendy plné pohybu,
a to v překrásné přírodě Železných
hor (CHKO) u Sečské přehrady.
Kromě taneční a pohybové průpra-
vy a výše zmíněné výuky je jejich
součástí gymnastika, atletická prů-
prava, míčové, sportovní a spole-
čenské hry. Ubytováni jsme ve dvou
až čtyřlůžkových pokojích se sociál-
ním zařízením.  Termíny víkendo-
vých pobytů: 1. až 3. 12. 2006 
a 8. až 10. 12. 2006. Více informa-
cí na tel. 777 299 676, 737 282 456
a na www.sang.cz, případně
info@sang.cz. ◗

Martin Dušek

TJ JM CHODOV 
Při předložení tohoto kupónu vstup na utkání ZDARMA!
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POZVÁNKA

ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Jižním Městě 
vás zve na besedu s p. Jaroslavem Paurem, 

prezidentem Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. 
Zodpoví vaše dotazy a bude vás informovat 

o problematice sluchadel. 
Beseda se koná ve středu 6. prosince 2006 od 15 hod. 

v Centru pro zdravotně postižené v Jarníkově ul.č. 1895.
Těšíme se na vaši účast.

Vánoce na Valašsku
Fleret a Jarmila
Šuláková

Všechny příznivce skupiny Fleret a Jarmi-
ly Šulákové zveme na jejich jediný

vánoční koncert v Praze – v Kulturním domě
Opatov. V novém programu zazní písničky
jak z nové desky Zapřahajte žebřiňák, tak
koledy času vánočního, a nebudou chybět ani staré hity. Tato oblíbená for-
mace má hudební kořeny v regionu, v lidových písních, ale i v muzice roc-
kové, kterou muzikanti společně s lidovkami slýchávali od raného mládí na
mnoha koncertech a tancovačkách. Z těchto kořenů vyrostlé spontánní a
radostné muzikantství Fleretu dokáže rozezpívat a roztancovat i mnohatisí-
cové publikum.

Zpětnou vazbu se základní inspirací, s lidovými písněmi, si Fleret udržu-
je neustále. Už dlouhá léta spolupracuje s živou legendou, královnou lidové
písně Jarmilou Šulákovou, která dokáže svým srdečným a bezprostředním
projevem nadchnout všechny posluchačské generace. 

Koncert skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou se koná 15. 12. 2006 od
20.00 hod. v KD Opatov. ◗

Ludmila Řeháková

Velká jazzová nadílka

Rok se sešel s rokem, zase jsou tu Vánoce a s nimi vánoční tra-
dice. Tradicí v Kulturním domě Opatov je každoroční vánoč-

ní koncert kapely Steamboat Stompers a jejich hostů. Již po
mnoho let se zde příznivci tradičního jazzu v hojném počtu schá-
zejí, aby na chvíli zapomněli na předvánoční shon a užili si řízné-
ho dixielandu. Vánoční koncerty Steamboat Stompers, této
nejpopulárnější české dixielandové kapely, jsou zárukou dobré
nálady a zábavy, skvělých hudebních zážitků – i zdrojem překva-
pení.

Letošní vánoční koncert v Kulturním domě Opatov se koná
v úterý 19. prosince ve 20 hodin. Nosnými pilíři koncertu budou
kapely Steamboat Stompers a Originál Indigo. Svou účast také při-
slíbili skvělí čeští muzikanti Jaroslav „Fats“ Kos, Jitka Vrbová, Bob
Zajíček, Petr Karen, Petr Hasman, Eva Emingerová, Václav Fiala
a František Havlíček. Kdo se v jazzu vyzná, ví, jaké jsou to osob-
nosti, a ten kdo si je přijde vyslechnout poprvé, dlouho nezapo-
mene. Výčet účinkujících však není úplný. Na všechny čeká
překvapení, které samozřejmě neprozradíme. Kdo již na opatov-
ském jazzu byl, ví, že většinou je to zajímavý zahraniční umělec či
umělci. Společné účinkování všech zúčastněných je naprosto uni-
kátní záležitostí. S jazzovým seskupením a hudebními improviza-

cemi, které uvidíte a uslyšíte
o vánočním koncertě na
Opatově, se nikde jinde
a nikdy jindy nesetkáte.
Věřte, že nebudete litovat.
Přijďte se tedy do KD Opatov
pobavit a poslechnout si kva-
litní muziku. A nejen před
Vánocemi. S pestrou nabíd-
kou jsme tu po celý rok. ◗

Ludmila Řeháková

Doufám, že na nešťastnou třináctku nevěří-
te, neboť právě potřinácté se v pátek 

8. prosince po roce opět sejdou v prostorách
KD Opatov v Praze 4 členové „celorepubliko-
vého klubu beatlemaniaků“, a také ostatní
veřejnost, která má ráda tvorbu legendárního
liverpoolského kvarteta. Těší nás, že se tak děje
stále pod vlajkou KD Opatov. Setkání s názvem
Beatlemánie je jednou z největších a nejpopu-
lárnějších akcí našeho kulturního domu, tra-
dičně vyhledávaným pořadem s velkou
publicitou ve všech pražských médiích, a také
v celoplošných rozhlasových i televizních stani-
cích. Obrovskou oblibu veřejnosti si tato klu-
bová setkání získala především kvalitním
a velmi pestrým programem, který se vždy sklá-
dá z koncertních vystoupení profesionálních
i amatérských beatle-revivalových souborů
z celé republiky i ze zahraničí. V minulosti zde
vystoupili ti nejlepší z nejlepších – košická sku-
pina The Backwards, Professor z Prahy, Glass
Onion z Brna, The Boom z Ústí nad Labem,
Pangea ze Šumperka, Beatles Revival (dříve
skupina Teplo) z Kladna či soubor Chrobáky

z Bratislavy. Svůj vřelý vztah ke skupině The
Beatles svým hostováním při těchto akcích už
potvrdili skoro všichni čelní představitelé naší
populární scény i nestoři českého bigbítu jako
Petr Janda, Mekky Žbirka, Josef Laufer, Pavel
Bobek, Ivan Hlas, Lešek Semelka, Karel Kaho-
vec, Pavel Sedláček i nedávno tragicky zesnulý
Karel Zich.

Na prkna, která znamenají svět, se letos vrátí
skupina Profesor, vycházející hvězda slovenského
beatle-revivalu skupina Chrobáky, a nejzářivější
hvězdou setkání určitě bude skupina The
Boom, letošní účastník velkého festivalu Beatle-
week 06 v Liverpoolu. Tato skvělá parta z Ústí
nad Labem reprezentovala naši republiku po
boku takových hvězd, jako je Donovan či sku-
pina Tonyho Sharidana. Mezi nejvýznamnější-
mi hosty z oblasti populární hudby vystoupí
osobnost bigbítové éry šedesátých let Viktor
Sodoma. Ke svému vzpomínání a vyznání obdi-
vu ke skupině The Beatles přidá i své největší
hity. Překvapením večera a třešničkou na dortu
– zejména pro pánskou část publika – bude
vystoupení ryze dámské kapely Crazy Lady.

K velkým kladům těchto setkání patří jejich
zvláštní, nevídaná atmosféra přátelství a souná-
ležitosti, kterou pociťují všichni, kdo mají Beat-
les rádi, a to bez rozdílu věku či pohlaví. Právě
zde se společně baví mládež stejně jako přísluš-
níci střední generace a šedesátníci. Pořadem
jako vždy provází populární moderátor České-
ho rozhlasu, Rádia Olympik a předseda fanklu-
bu The Beatles Jiří Svátek, muž, který tato
setkání organizuje a programem naplňuje od
samého počátku. O jeho kompetentnosti
v tomto oboru netřeba pochybovat, Svátkův
autorský pořad Beatlemánie se na rozhlasových
vlnách vysílá už od roku 1991, a stále se těší vel-
kému zájmu posluchačů.

Hudba The Beatles oslovila a nadále oslovu-
je miliony lidí celého světa, a to napříč genera-
cemi. Přesvědčit se o tom můžete na vlastní oči
a uši 8. prosince 2006 od 19 hodin v jihoměst-
ském KD Opatov. Zve vás i vedení Celorepub-
likového fanklubu The Beatles. Součástí 
13. setkání příznivců beatlesácké muziky je
i pietní vzpomínka na Johna Lennona u příle-
žitosti 26. výročí jeho úmrtí. Letos to vychází
přesně na den. Vstupenky na Beatlemánii jsou
k dostání v předprodeji Kulturního domu Opa-
tov. Více informací na www.beatlemánia.cz.
Mějte se beatlesácky! Na viděnou 8.prosince se
těší Beatlejirka(FC The Beatles) a Kulturní
dům Opatov. ◗

Ludmila Řeháková

Fanouškové skupiny The Beatles 
už potřinácté na Opatově

Skupina Fleret. FOTO: ARCHIV

Steamboat Stompers 
na Opatově. FOTO: LUDMILA ŘEHÁKOVÁ
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PRAŽSKÝ SPOLEK OCHRÁNCŮ ZVÍŘAT SRDEČNĚ ZVE
VŠECHNY PŘÍZNIVCE KOČIČEK, KOCOURKŮ A KOŤÁTEK

NA 20. JUBILEJNÍ VÝSTAVU OPUŠTĚNÝCH KOČEK

Bude se konat dne 17. prosince 2006 od 10 do 17 hodin
v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,
Albertov 6, Praha 2. Na Štědrý den můžete mít nového

čtyřnohého člena rodiny, vděčného za nový domov. 
Více informací na www.psoz.cz

nebo telefonu 777 106 178.

TJ JM CHODOV

Specializované cvičení MUDr. Kleplové  
Doplňujeme skupinky pro děti kojeneckého věku. 

Děti cvičí spolu s rodiči pod vedením MUDr. Věry Kleplové,
autorky Bodové cvičební metody. 

Tato metoda napomáhá dětem 
k rychlejšímu tělesnému i duševnímu rozvoji, 

výborných výsledků dosahuje 
u dětí s mozkovými či pohybovými dysfunkcemi.
Informace: Zuzana Pipková tel: 777 290 993

Mateřské centrum
Od prosince chystáme otevření nového mateřského centra.

KD CHODOVSKÁ TVRZ, PRAHA 4, LEDVINOVA 9 PŘIJME 

od ledna 2007 pracovníka do pracovního poměru na dobu
určitou, nejméně do června 2007. Pracovní náplň:  Příprava
sálu (stěhování křesel), instalace výstav, pořadatelské práce,

roznášení propagačních materiálů, příp. práce na PC (lze
rozšířit podle schopností). Požadavek: SŠ, časová flexibilita
(nepravidelná pracovní doba včetně víkendů přizpůsobena
pořadům,  lze však částečně předem dohodnout). Vhodné

i pro absolventy. Kontakt: info@chodovskatvrz.cz, 
tel. 267 914 831 – pí Kriegerová, zástupce ředitele

Druhé místo 
pro žákyně ZŠ Mikulova

Žáci 6. C Základní školy Mikulova se zúčastnili soutěže BOZP na
start!, která byla vyhlášená v rámci Evropského týdne BOZP

2006. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 škol ve třech kategoriích –
Nakresli svůj plakát (věková skupina do 15 let), Národní fotografic-
ká soutěž a Mladý evropský filmař roku 2006 (věková skupina do 19
let). Naše dvanáctileté filmařky Petra Hanáková, Regina Štefanová
a Karolína Kršková obsadily svým příspěvkem Accidents Happen
v kategorii Lidé při práci druhé místo. Soutěžní příspěvky je možno
zhlédnout v Muzeu dětské kresby v domě U Zelené žáby od 15. 11.
2006 do 26. 11. 2006, vždy úterý až neděle od 13 do 18 hodin.  Adre-
sa muzea: U Radnice 13/8, Praha 1 – Staré Město. ◗

Karel Chlouba

Vánoční rozsvěcení lípy

Srdečně vás zveme na tradiční zahájení adventu před budovou naší
školy Campanus. Ve středu 6. prosince od 17 hodin budou pod roz-

svícenou lípou znít vánoční koledy s hudebním doprovodem nejmenších
dětí. Dále jsme připravili  vánoční výstavu s trhem, a také dílny, kde si

můžete uvázat adventní
věnec, upéci vánočku,
ozdobit perníčky a vyro-
bit drobné dárky z hed-
vábí, skla nebo textilu.

Přijďte si na chvilku
užít vánoční atmosféru
a vůni adventního času.

Těší se na vás žáci
a pedagogové Základní
školy Campanus, Jírov-
covo nám.1782, Praha
4-Chodov. ◗

ZŠ Campanus

K rozhovoru s panem ředitelem Mgr. Pav-

lem Dittrichem jsem se vydala do novo-

tou zářící Základní školy Donovalská.

■ Nedávno byla slavnostně otevřena zre-
konstruovaná Základní škola Donoval-
ská. Co všechno u vás máte nového?

Za tři roky rekonstrukce máme hotové vlastně

všechno. Hlavní oprava se týkala obvodového

pláště (zateplení) a oken (výměna). To byly dvě

základní příčiny, proč se k rekonstrukci přistou-

pilo. Původní stav již byl neudržitelný, ve škole

byl průvan a zima. Městská část Praha 11 tedy

rozhodla o rekonstrukci, a také ji financovala.

Nový plášť budovy šetří energii, a k tomu při-

spívá i nový topný systém. Se změnou pláště se

samozřejmě změnil i vzhled budovy. Tato

změna je jasně patrná a opravdu povedená.

■ Co dalšího se na škole opravilo?
Při výměně oken bylo samozřejmě nutné opra-

vit a vymalovat třídy, velice hezky jsme zrekon-

struovali vstupní halu školy i atrium. Opravena

byla také sociální zařízení, kabinety, chodby

atd. Bylo třeba letos zrekonstruovat i varnu
školní kuchyně, finance na tuto rekonstrukci
poskytla rovněž městská část Praha 11. Vybave-
ní kuchyně jsme pak zaplatili z vlastních pro-
středků. Poslední, ale neméně důležitou
rekonstrukcí prošlo i naše školní sportoviště.
Nyní se může pochlubit špičkovou kvalitou
a nabízí možnost sportovního využití nejen
našim žákům, ale také všem občanům Jižního
Města. Samozřejmě byla nutná také výstavba
zázemí – šaten, toalet atd. Letos jsme díky gran-
tu od Magistrátu hl. m. Prahy dostavěli florba-
lové hřiště, a rovněž jsme dokončili běžeckou
rovinku. Na sportovišti je možno zahrát si
tenis, plážový volejbal, házenou, florbal, koší-
kovou, malou a velkou kopanou, líný tenis,
baseball, softball a badminton – je tedy  oprav-
du z čeho vybírat...

■ A jaké jsou reakce dětí a rodičů?
Velice pozitivní,  mám z nich vskutku dobrý
pocit. Vztah dětí k majetku se změnil, což je
pro mě pozitivní zpráva, ve škole nedochází
k vandalismu,  děti  nové zařízení neničí, ani

nemalují po zdi. A když už se objeví nějaká
černá ovce, tak se díky školní samosprávě viník
rychle najde a potrestá. Nicméně jsou to oprav-
du výjimečné případy. Děti se chovají velice
hezky a jsou spokojeny, což je našim hlavním
cílem. Stejně tak jsou spokojeni rodiče, mimo
jiné proto, že u nás  nyní mají děti možnost
širokého výběru mimoškolních aktivit a nemu-
sejí zbytečné dojíždět nebo docházet jinam.
Velké díky tedy patří městské části Praze 11,
neboť se na rekonstrukci školy podílela z 99
procent, a také Magistrátu hl. m. Prahy za při-
spění na rekonstrukci sportoviště. ◗

Rozhovor vedla Jana Jelínková

ZŠ Donovalská v novém kabátě

Ředitel Pavel Dittrich před školou.
FOTO: JANA JELÍNKOVÁ

Perníčky z vánočního trhu. FOTO: ARCHIV
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Závěr roku v Kulturním centru Zahrada již
tradičně patří skladbě, která se vymyká

z folkových, country a bluegrassových  vod, jež
Zahradu zpravidla obklopují. Jedná se o dílo
Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční. Koncert-
ní provedení  naší nejoblíbenější vánoční sklad-
by je na programu v pátek 22. prosince, a nejen
večer od 19 hodin, ale pro velký zájem i odpo-
ledne od 15 hodin (se slevou na vstupném), což
jistě přivítají ti, kdo zimní večer již raději tráví
v teple svých domovů. Skladbu zahraje orches-
tr vedený panem Otou Šmolíkem a pěvecký
sbor Muzica Amica. Sólové party si mezi sebou
rozdělí sólisté opery Národního divadla: Jitka
Svobodová, Yvona Škvárová-Votavová, Pavel

Horáček a Tomáš Kořínek. Česká mše vánoční
bude provedena za finanční podpory městské
části Praha 11.

Je-li vašemu srdci bližší spíše projev písnič-
kářský, přijďte ve středu 20. prosince v 19
hodin na recitál Karla Plíhala Nebe počká. Nes-
mělé, tiché, leč virtuózně provedené písně zau-
jmou pozorné posluchače, komické, sžíravě
sarkastické  až cynické básnické texty si budete
pamatovat ještě dlouhou dobu. Karel Plíhal  do
Zahrady zavítá po třech letech. Jeho předchozí
dva recitály byly vyprodány během pár dní,
nezapomeňte si tedy včas zakoupit vstupenky.

Přeji hezké Vánoce nejen v Zahradě. ◗
Tomáš Rulf

Návštěvníci Kulturního centra Zahrada, ba
i ti, kteří „oázu mezi paneláky “ nikdy

nenavštívili a znají ji jen z oken sousedních
domů, o prázdninách zaznamenali na zahradě
v okolí Zahrady mimořádný pracovní ruch.
Důkazem jsou desítky dotazů na téma: „Co se
to u vás děje? Vždyť Zahrada není tak dlouho
otevřená, a už se cosi předělává?“ a tak dále a tak
podobně. 

Odpověď je prostá, vysvětlení jednoduché.
Kulturní centrum Zahrada slouží obyvate-

lům Prahy 11, ale nejen jim, téměř pět let. Ano,
1. ledna 2002 bylo otevřeno v té podobě, jakou
znáte, a za tu dobu zde našlo zábavu i poučení
na desítky tisíc návštěvníků, dětí i dospělých.

Snad nebude znít neskromně, když řekneme, že
naše programy a pořady jsou úspěšné, že pro-
story Zahrady jsou dobře a účelně využívány.
Co nás ale celý ten čas trochu trápilo, byla při-
lehlá zahrada. A tak, když naše městská část
našla prostředky k jejímu zmodernizování,
nebylo od myšlenky daleko k činu.

Nejprve byl odstraněn stávající drn, který
pokrýval vrstvu štěrku i betonu zbylého po pře-
stavbě budovy, celá plocha byla do hloubky čty-
řiceti centimetrů vyhloubena a zavezena
čerstvou ornicí. Pak bylo položeno potrubí
spodního zavlažování a nakonec oset nový tráv-
ník. Okolo stávajícího pískoviště (jeho písek
bude na jaře nahrazen čerstvým ) byly osazeny

lavičky se stolky tak, aby si děti mohly hrát
a maminky je měly pohodlně na očích. Přibu-
de i domeček k dětským hrám a zahrada
u Zahrady bude připravena uvítat první
návštěvníky. Ještě na podzim bude osázena
okrasnými keři a ovocnými stromky, které za
čas poskytnou nejen příjemný stín, ale možná
i malé občerstvení.

A to všechno proto, aby se také zahrada
Zahrady stala vyhledávaným místem k odpo-
činku i hrám, aby se stala místem, kde se člo-
věk po celodenním shonu třeba jenom na
chvilku zastaví k příjemnému posezení, aby
byla naší společnou radostí. ◗

Jaroslav Kratochvíl

Zahrada Kulturního centra Zahrada

Hudební Vánoce s J. J. Rybou i Karlem Plíhalem

Postup rekonstrukce zahrady v Zahradě. FOTO: ARCHIV

Česká vánoční mše v KC Zahrada. FOTO: TOMÁŠ RULF

Vánoční setkání s Klubem
talentů 2005 v Zahradě

Dětský Klub talentů 2005 pod vedením
Drahomíry Vlachové a Jana Víznera při-

pravil vánoční pořad plný hudby, zpěvu
a veselé poezie. Ve sváteční atmosféře v něm
obživnou plyšáci, panenky i skřítkové. Přijďte
se v tom prosincovém shonu na chvíli zastavit
a prožít si pohodu vánočního času. Těšíme se
na shledání s vámi dne 4. 12. 2006 v 17 hodin
v divadelním sále Kulturního centra Zahrada
v Malenické ulici, Praha 11-Chodov. ◗

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CHODOV

vás zve na setkání Mikulášů 
5. prosince 2006 

do Centra Chodov 
od 15.00 hod. do 16.30 hod.

Také proběhne vyhlášení ceny
Chodovský Mikuláš 

a to 6. prosince od 19.00 hod. tamtéž.
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KD KLUBKA PŘIJME
od ledna 2007 lektorku 

pro práci s dětmi na 75% úvazku. 
Pedagogické vzdělání nutné.

MATĚŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 4, KŘEJPSKÉHO 1503
Vás srdečně zve na Vánoční výstavu ve dnech 4. 12. až 8. 12. vždy od 13.00 do 17.00 hod.

po telef. dohodě (246 037 824) i dopoledne
VESELÉ VÁNOCE

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ FORMIKA 
PŘIJME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

■ Pozice „finanční pracovník“
úvazek - plný nebo částečný.
Předmět zodpovědnosti: hospodaření s finančními
prostředky organizace 
Náplň práce: zpracovávání podkladů pro účetní firmu
příprava rozpočtů a plánu čerpání fin. prostředků, sestavování
finančních zpráv, vedení pokladny 
Platové ohodnocení: 14 000 – 16 000 Kč 
Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání ekonomického směru,
případně zkušenosti z finanční oblasti, ochota podílet se na
další činnosti organizace

■ Pozice „administrativní pracovník“
Nástup možný ihned, úvazek: plný
Předmět zodpovědnosti: zajištění chodu kanceláře 
Náplň práce: obsluha kancelářské techniky 
vyřizování korespondence, vyzvedávání a třídění pošty atd.
Platové ohodnocení: přibližně 12 000 Kč 
Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání, organizační schopnosti,
příjemné vystupování, zájem o práci 
V případě zájmu zašlete na e-mailovou adresu
formika@formika.org životopis a motivační dopis.

Informace o výběrovém řízení vám poskytneme 
na www.formika.org a na telefonních číslech 
271 910 016 nebo 775 350 115

Psí poradna

Chcete si pořídit psa,
a nedokážete si

vybrat, nevíte, jaký pes by
pro vás byl vhodný? Nebo
jste si psa už pořídili a nyní se
potřebujete poradit o jeho
výchově a výcviku, o problé-
mech zdravotních, o odcho-
vu a umisťování štěňat?
Chcete vědět, kam se můžete
vydat na dovolenou se psem,
nebo kam ho v době vaší
dovolené umístit? Nevíte si
rady s úředními záležitostmi
týkajícími se vašeho psa?

To vše a mnoho jiného se dozvíte v bezplatné psí poradně v sídle
Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 31, Praha 4. Navštívit ji můžete kaž-
dou první středu v měsíci od 18 do 20 hodin, pouze je třeba předem se
objednat na tel. 222135460. V jakýchkoliv otázkách spojených s vlast-
nictvím psa vám poradí naši odborníci. Poradce: paní Vladimíra Tichá,
dlouholetá chovatelka a rozhodčí, autorka několika publikací a mnoha
článků v odborných časopisech. Bližší informace: Nadace na ochranu
zvířat, Pacovská 31, Praha 4, tel.: 222 135 460, 731 526 120, e-mail:
nadace@ochranazvirat.cz, web: www.ochranazvirat.cz. ◗

Pavla Dorničová, Nadace na ochranu zvířat, foto: Jana Jelínková

Chtěla bych se s čtenáři Klíče podělit

o zkušenosti, které jsme získali za

devět měsíců, co náš tréninkový obchod

Galerie Vážka existuje. O jeho otevření jsem

psala v dubnovém Klíči. Tento obchod, či

spíše obchůdek, je jedním z programů občan-

ského sdružení ESET-HELP, které se zabývá

péčí o osoby s dlouhodobým duševním one-

mocněním. Naši klienti zde pracují v troj-

směnném provozu jako prodavači a jeden

jako úklidový pracovník. V rámci sociální

rehabilitace zde získávají pracovní a sociální

dovednosti, učí se komunikovat s lidmi a pěs-

tují své sebevědomí s cílem získat zaměstná-

ní na běžném pracovním trhu.

Když jsme 30. března 2006 v Brandlově

ulici 1641 náš obchod slavnostně otevírali,

vůbec jsme netušili, jak nás nejbližší okolí

přijme a zda si k nám zákazníci najdou cestu.

Nevěděli jsme, jak budou reagovat na naše

klienty a nebudou-li vznikat nějaké konflikt-

ní situace. Po devíti měsících mohu s velkým

ulehčením a radostí říci, že okolí nás přijalo

a že Galerie Vážka se dobře začlenila do infra-

struktury Jižního Města. Ani dnes samozřej-

mě nejsme žádný supermarket s tisíci

zákazníky, ale ty své již máme. Zpočátku sice

někteří návštěvníci přicházeli s trochou roz-

paků, mnozí však již znali naši organizaci,

neboť v tomto regionu pracuje již přes deset

let, a vyjádřili projektu svou podporu. Výz-

namná je pak skutečnost, že zákazníci se

k nám znovu a znovu vracejí. V Galerii Vážka

totiž najdou originální a cenově dostupné

dárky nejen z našich chráněných dílen, ale

také od profesionálních i amatérských výtvar-

níků. Letáky v informačním koutku sezna-

mují návštěvníky s novinkami v péči

o duševní zdraví a případné dotazy rádi zod-

povíme. Velmi milým překvapením je pro

nás zjištění, že náš obchod se stal i jakýmsi

azylem pro lidi, kteří čas od času mají nějaké

psychické problémy a potřebují si o nich

popovídat nebo se i poradit. A to zas motivu-

je naše klienty, neboť vidí, že takovými pro-

blémy netrpí jen oni, že je mají i jiní lidé.

Jako mnozí jiní drobní obchodníci jsme

se však museli vyrovnat i s odvrácenou tváří

obchodu – byli jsme vykradeni, což je

obzvláště nepříjemné pro občanská sdružení,

neboť jejich finanční prostředky jsou velmi

omezené. Přesto chceme, aby náš obchůdek

i nadále přinášel radost každému, kdo do

něho zavítá. Všem čtenářům Klíče přeji krás-

né vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví

(nejen toho duševního) v novém roce. ◗
Radka Havlíková,

vedoucí projektu Galerie Vážka

Galerie Vážka – prodejna i azyl Pomáháme vám číst

Tak se nazývá společný projekt Městské knihov-
ny v Praze a výrobního družstva Spektra, zamě-

řený na pomoc seniorům a slabozrakým. Městská
knihovna v Praze a družstvo Spektra vybavily
v rámci společného projektu následující pobočky
Městské knihovny v Praze Kamerovými lupami pro
starší a slabozraké čtenáře:
■ Pobočka Holešovice, Praha 7, 

Ortenovo nám. 37/1505
■ Pobočka Korunní, Praha 7, Korunní 68/2160
■ Pobočka Opatov, Praha 11, 

Opatovská 14/1754
■ Pobočka Bohnice, Praha 8, Těšínská 4/600
■ Pobočka Ďáblice, Praha 8, Burešova 2/1661
■ Pobočka Smíchov, Praha 5, 

Nám. 14. října 154/83
■ Pobočka Spořilov, Praha 4, Postupická

7/2932
Máte potíže při čtení knížek a běžné brýle už

vám nestačí? Nevadí, navštivte některou z uvede-
ných poboček Městské knihovny v Praze a zařízení
si vyzkoušejte. Zvětšovací pomůcky jsou zde pří-
stupné veřejnosti a návštěvníci knihovny je mohou
volně používat. ◗

Více informací o projektu: 
Pomáháme vám číst najdete 
na internetových adresách

www.mlp.cz/pomcist.htm nebo
www.spektravox.cz/projekt-knihovna.php.
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V zajetí stereotypů

Před časem chtěl jeden představitel šoubyz-
nysu navázat v jihoměstském plenéru kon-

takt s publikem. Zvolal: „Kdo z vás bydlí
támhle v tom baráku?“ a ukázal přitom na
celou jednu ulici. Jde o jeden z chybných ste-
reotypů, které mají často velmi tuhý život. 

Projektanti na svých rýsovacích prknech
navrhli stavební soubory Jižního Města. Nejpr-
ve tři, pak další. Ze starších místních názvů
různé závažnosti pro ně vybrali také vhodná
konkrétní jména. Dnes už snad nikdo neřek-
ne, že bydlí v souboru Opatov, i když nám to
bylo kdysi málem vnucováno. Tenhle stereo-
typ z doby stavby jsme tedy dokázali překonat.
Jméno Opatov i ta ostatní se běžně ujala.
Jenom nevíme, jak tyto orientační podcelky
označovat. Jsou to čtvrtě Prahy 11, když z celo-
pražského pohledu je čtvrtí celá Praha 11?
A několik přiléhavých označení ještě chybí,
zejména pro Jižní Město II. Jinde by se zase
hodilo víc využívat doložená upřesňující ozna-
čení, třeba Horní a Dolní Opatov.

V jednotlivých lokalitách rostly domy.
Zčásti jiné, než o jakých  původně snili autoři
záměru, zato poměrně rychle. Při pásové

výstavbě vznikaly naráz celé ulice. Pro řadu

navazujících domů se stavěl společně základ,

technické sítě, zároveň vyrůstaly i jejich zdi

z prefabrikátů, stejně vyhlížející domy končily

střechou ve stejné výšce… Možná už zedníci

o vznikajícím celku říkali: Tenhle barák. Ale

pozor! Jednotlivé domy v ulici dostaly svá

popisná čísla. Odborníci vám potvrdí, že jeden

dům běžně nemůže mít dvě popisná čísla.

Natož pět nebo až jedenáct. I tak dlouhé šňůry

domů se totiž na několika místech naší měst-

ské části stavěly současně. Nemyslete ale, že

snad v tomto ohledu máme nějaký primát.

„Trumfli“ nás v Praze 8 a mimo hlavní město

třeba v Adamově u Blanska. Vraťme se ale

k tématu. Po třiceti letech bychom se již měli

dokázat odpoutat od vjemu, že domy zde tvoří

celé řady, vznikaly současně a mají stejný

vzhled. Měli bychom umět trvat na „svém“

domě, nejvýš uvnitř propojeném se sousedním.

Jde přece o něco zcela jiného, než představuje

několik mohutných domů v Krči, které mají

jediný vstup a jsou uvnitř složitě členěné. Že to

tak umíme chápat, vizuálně dokládá třeba nová

fasáda jednoho domu ve Zdiměřické ulici.

Strůjci úpravy dobře věděli, „odkud až kam“.

Řeknete: drobnosti. Přiměřené proporce

a dobře vnímatelné skutečnosti ale přispívají

k příjemným pocitům ze života. Některé ste-

reotypy nám jich ale zbytečně ubírají. Všimně-

te si třeba adres. O tom ale až příště.

(Pokračování) ◗
Jiří Bartoň

Do čtvrtého desetiletí (10)

Ve Zdiměřické ulici. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Kousek vesmíru  
Pošepného náměstí v Horních Roztylech a jeho

nejbližší okolí zdobí hned několik plastik. Dnes
si povšimněme dvou. Kvetoucí Země je kamenná
kulovitá plastika z travertinu, doplněná bronzovými
prvky. Z astronomie víme, že Země náleží ke Slunci.
A skutečně, kruhová kamenná plastika Slunce se
nachází nedaleko. Obě nebeská tělesa vložil do Jižní-
ho Města současný český sochař Josef Vajce (1937).

Josef Vajce je dobře znám jako figuralista. Jeho
sousoší astronomů Tychona Brahe a Jana Keplera
zdobí od roku 1984  prostor před Gymnáziem Jana
Keplera na hradčanském Pohořelci. Na Hradčan-
ském náměstí byla 7. března 2000 odhalena třímetrová bronzová socha T. G. Masaryka. Spolu s J. Bartošem
ji vytvořil podle původní sochy O. Španiela, která je od roku 1931 nepřetržitě umístěna v Pantheonu Národ-
ního muzea. Duplikát stojí dokonce v centru hlavního města Mexika. Nedávno byl J. Vajce vyzván k účasti
v soutěži na pomník J.A. Bati ve Zlíně. ◗

Jiří Bartoň

Vhledy do Jižního Města

Na tomhle pohledu do naší městské části zvněj-
šku až příliš dominuje příroda a současná

technika, nutná pro naši civilizaci. Přesto v pozadí
najdete jihoměstské objekty, a zrovna jedny z těch,
kterými se ochotně chlubíme, nové, moderní
budovy, ukrývající staré i nejstarší písemné doku-
menty o minulosti našeho národa, státu a jeho
hlavního města. Prostor, odkud je na fotografii
vidíte, nebyl vybrán náhodou. Jde o laténské hra-
diště nad hostivařskou přehradou, kde později síd-
lili také naši slovanští předkové. Fotografie dokládá
souvislost obou míst.   ◗

Jiří Bartoň

HOP KLUB, PROGRAMY
PRO DĚTI 

A DOSPĚLÉ

POJEĎTE S NÁMI 
NA HORY!

Termíny zájezdů: 
Orlické hory, 
hotel Kunštát
20. 1. – 27. 1. 2007 

10. 2. – 17. 2. 2007, 

17. 2. – 24. 2. 2007, 

3. 3. – 10. 3. 2007. 

Zájezdy jsou určeny pro
rodiny s dětmi, lyžařská
školička přijímá děti 
od 3 let.Výuka lyžování je
doplněna o celodenní dětský
program. Lyžařskou školičku
a dětský program zajišťují
naši instruktoři a lektoři. Pro
děti do 3 let zajištěn dětský
koutek. Předností pobytů je
možnost sledovat společně
pokroky dětí nejen v lyžování,
ale i v dalších dětských
činnostech. V každém
turnusu je do programu
přijato max. 15 dětí. 

Bližší informace 
na www.hopklub.cz, 

e-mailu: hopklub@volny.cz
a tel.: 603 842 312 

J. Cermanová.

Slunce na náměstí Pošepného FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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■ V prosinci budete s tatínkem vystupovat
v Chodovské tvrzi. Prozradíš nám s čím?

Ano, budou to dva koncerty, 22. a 23. prosin-
ce vždy od devatenácti hodin, a máme na ně
přichystané sonáty, pár solóvých kousků. Urči-
tě ale zazní i koledy. Při prvním koncertu
s námi bude hrát Jitka Navrátilová na cembalo
a při druhém Marie Synková na klavír. Už se na
to moc těším.

■ Kde kromě tvrze si tě mohou tví přízniv-
ci ještě poslechnout, máš něco napláno-
váno?

V prosinci, a to hned na začátku si mě mohou
poslechnout v Anežském klášteře, kde budu
hrát s Davidem Hausknechtem, klavíristou, se
kterým jsem již spolupracovala. Před dvěma
lety jsme se společně – ještě s houslistkou Jenůf-
kou Bokovou – zúčastnili soutěže základních
uměleckých škol v komorní hře a zvítězili jsme. 

■ Jak dlouho vlastně hraješ na housle?
A zbývá ti čas i na něco jiného?

Na housle hraji už osmým rokem, a pořád mě

to baví. Ve škole mám do konce roku kvůli

hraní zařízený individuální učební plán. A když

už mi náhodou zbude volný čas, sednu si

k počítači a brouzdám po internetu nebo hraji

počítačové hry nebo čtu.

■ Jakou muziku posloucháš kromě té
vážné?

Vážná hudba je tak trochu povinnost. Kromě

ní poslouchám hodně soundracky z filmů

a hudbu zahraniční. Má nejoblíbenější zpěvač-

ka je asi Celine Dionová.

■ Jak budeš trávit zimu? Chystáš se
někam, třeba na lyže?

Já bych ráda lyžovala, ale rodiče pro to nejsou.
Navíc jsem přímo magnet na úrazy, takže by to
nebyl nejlepší nápad. Zimu budu trávit v Praze
a pomalu se těšit na jaro.

■ A co máš v plánu příští rok?
Chystám se na mezinárodní Kocianovu houslo-
vou soutěž, zopakuji si také soutěž Základních
uměleckých škol v komorní hře a snad se poda-
ří i nějaké koncerty. Jejich termíny si mohou
zájemci o ně zjistit na webových stránkách
mého tatínka – www.sveceny.cz. 

■ Kdybys měla kouzelnou hůlku a mohla si
přát cokoli na světě, co by to bylo?

Stradivárky... ◗
Rozhovor vedla Jana Jelínková

Na slovíčko 
s Julií Svěcenou

Julie Svěcená s tatínkem. FOTO: ARCHIV

V zimě opět vyjedou Skibusy

Tak jako v minulých letech, i letos přichází společnost Snowhill se službou pro vyzna-
vače sjezdového lyžování. Skibusy začnou za podpory městské části Praha 11 pravi-

delně jezdit od poloviny prosince letošního roku a vozit budou zájemce z celé Prahy
a jejího  blízkého okolí do skiareálů Herlíkovice a Ještěd. Kromě lyžování nabízí společ-
nost také návštěvu aquaparku Babylon v Liberci. Z Prahy pojedou skibusy i do men-
ších  areálů Šachty (Vysoké nad Jizerou) a Kamenec (Jablonec nad Jizerou), které jsou
velice vhodné pro nenáročné lyžaře a rodiny s dětmi.

Skibusy představují rychlou a pohodlnou dopravu přímo do srdce areálu, do blíz-
kosti sjezdovek, a to zcela zdarma. Usnadní vám dopravu tam i zpět, nebudete mít pro-
blémy s parkováním a nemusíte se bát o své vlastní vozidlo. Cesta skibusem vyžaduje
pouze předchozí telefonickou rezervaci. Bližší informace o skibusech, skiareálu Herlíko-
vice a další zajímavosti získáte na webových stránkách www.herlikovice.cz nebo na tele-
fonním čísle 737 222 456.

Skiareál Herlíkovice se pečlivě připravuje na nadcházející zimní sezónu. Můžete se
těšit na tamní novou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, kvalitní občerstvení, půjčovnu lyží
se zcela novým vybavením od firem Blizzard a Westige, lyžařskou školu a další služby.
Stejné služby vám poskytne i skiareál Ještěd, a navíc vás překvapí počtem svých lanovek
(4) a vleků (5), které se v tuto chvíli budují.  Z areálu se stává moderní lyžařské středis-
ko s vysokou kvalitou služeb.

Areály Šachy a Kamenec nabízejí nejen lyžování v malebném prostředí, vhodné pro
rodinnou rekreaci, ale také atrakce pro děti i dospělé, zázemí pro sjezdaře i běžkaře.
V sezoně jsou všechny areály společnosti Snowhill v provozu denně od 8.30 do 16 hodin
a pro večerní lyžování od 18.00 do 21. 00 hodin. Již teď se všichni těšíme na sníh. 

Klára Mervardová

Pro příští studenty a jejich rodiče

Gymnázium Elišky Krásnohorské Ohradní 55, Pra-
ha 4-Michle zve zájemce o studium ve školním roce

2007/08 na Den otevřených dveří, pořádaný ve čtvrtek 30. 11.
2006 od 16 do 19 hodin. V příštím školním roce otevřeme
jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého gymnázia (obě
se všeobecným zaměřením). Charakteristiku školy a studia,
podmínky přijímacího řízení a další informace lze získat na
www.gekom.cz nebo na tel. 241 080 291, a také na informač-
ní letáku vyvěšeném ve skříňce před budovou gymnázia.
Pokud se vám uvedený termín nehodí, budete moci navštívit
naši školu ještě v úterý 9. ledna 2007. ◗

Praha – Herlíkovice
Večerní lyžování úterý,čtvrtek,sobota -
Háje 16.00 hod. (zpět 23.15), Č. Most
16.15 hod. (23.00)
Celodenní lyžování 7 x týdně  - Háje
6.30 hod. (zpět 18.15),  Č. Most 6.45
hod. (18.00)

Praha – Ještěd
Večerní lyžování středa, pátek - Háje
16.15 hod. (zpět 23.00), Č. Most
16.30 hod. (22.45)
Celodenní lyžování 7 x týdně  - Háje
7.00 hod. (zpět 17.45), Č. Most 7.15
hod. (17.30)

Ještěd + Aquacentrum Babylon (dle zájmu)
Lyžování – Háje 7.00 h (zpět 21.45), Č. Most 7.15 h (21.30 h)
Aquacentrum – Ještěd 15.30 hod. – Babylon 16.00 hod a 20.00 hod.
Bližší informace o cenách a termínech naleznete na www.herlikovice.cz

DVEŘE OTEVŘENÉ ZÁJEMCŮM O STUDIUM 
Gymnázium v Praze 10, Omská 1300, 

zve zájemce o studium ve školním roce
2007/2008 na Den otevřených dveří, 

který se koná 6. 12. 2006 od 15 a od 17 hodin. 
Ve školním roce 2007/2008 otevře gymnázium

celkem 3 třídy – 2 třídy osmiletého studia
(zaměření na živé jazyky) pro žáky 

5. tříd základních škol a 1 třídu čtyřletého studia
(všeobecné zaměření) pro absolventy 

9. tříd základních škol. 
Informace o studiu lze získat na www.omska.cz. 

a na tel. čísle 267 311 317, 
případně na e-mailu: info@omska.cz.

DIAGNOSTICKÝ DEN NA ZŠ CHODOV

13. 1. 2007 od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Pořádá Centrum NADÁNÍ

Přihlásit se lze  na webové stránce Centra nadání 
www.centrumnadani.cz. 

Děti je možné přihlásit na diagnostiku i přes
kontaktní osoby na ZŠ Chodov – tel.: 272 927 730.
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Citát švýcarského spisovatele Ericha von Dänikena: 
Čas je jediný cenný (1. část), který nemůžeme vlastnit, natož (2. část). (řešení křížovky z minulého čísla: 1. část – domov je, 2. část – učitele)

DĚTSKÝ KOUTEK

Vzhůru 
do nového roku

V dětském koutku bude Klíč pravi-

delně každý měsíc přinášet soutěže

určené dětem do patnácti let. V posled-

ním dětském koutku v letošním roce

jsme pro vás připravili soutěž o nejlepší

novoroční blahopřání. Vyrobte nám

novoroční blahopřání a pošlete nám jej

do 10. 12. na adresu Úřad MČ Praha 11,

redakce Klíče, Ocelíkova 672, 149 41

Praha 415, nebo jej přineste do některé

z informačních kanceláří Prahy 11. Na

obálku napište heslo DĚTSKÝ

KOUTEK. Vítězné práce otiskneme

v našem zpravodaji a jejich autoři obdr-

ží věcné ceny. Dětský koutek také ještě

stále hledá mladé redakční spolupracov-

níky. Pokud vás zajímá novinářská práce

pro náš místní zpravodaj  a chcete přispí-

vat do Klíče, kontaktujte prosím naši

redakci. Těšíme se na další spolupracov-

níky. ◗
Jana Jelínková

Klíčník
V jedné staré ulici nedaleko Jižního Města se nacházel

obchod s neobyčejnými klíči. Zvlášť o jeden klíč už
dlouho měl někdo velký zájem. Ten klíč byl z jakéhosi pří-
rodního materiálu a ve své sbírce jej chtěl mít pan Pavel
Doubrava. Klíč byl velice drahý, ale pan Doubrava jej nako-
nec přece jen koupil. Na první pohled se zdál klíč malý a oby-
čejný, ale pro pana Doubravu byl překrásný. Poděkoval panu
obchodníkovi a odešel.

Pan Doubrava byl velmi spokojen, že konečně má to, po
čem tak dlouho toužil a snil. Těšil se, až přijde domů
a pochlubí se klíčem svým dětem. Doma jej pak uložil do své
sbírky. 

Druhý den se stalo něco podivného. Co? Co se to stalo
s jeho vysněným klíčem? Když otevřel krabici, klíč tam nebyl.
Pan Doubrava byl moc smutný, a tak se vydal klíč hledat. 

Šel a šel, a najednou uviděl svůj klíč ležet pod jedním
bukem. Když chtěl klíč zvednout, něco se s ním začalo dít.
Už to nebyl ten klíč, který zakoupil, teď vypadal jako nějaké podivné zvířátko. A to se začalo hýbat!
Nejdříve vystrčilo malinkaté nožičky, otevřelo malinkatá očička a nakonec i pootevřelo malinkatou
hubičku. Už to nebyl klíč, ale brouček. Pan Doubrava z něho byl úplně vedle. Pak si ale řekl: „Ano,
je to brouček, a protože je podobný klíči, bude se jmenovat Klíčník!“

Mezitím si brouček Klíčník uvědomil, že má nožičky, ihned je vyzkoušel a ony opravdu chodily.
Naučil se vše velice rychle. Poznal také, že musí jíst a spát. Tak se tedy šel projít do lesa a na procház-
ce uviděl děti něco stavět z větviček, listů a šišek. Když děti odešly domů, Klíčník se šel podívat blíž,
ještě blíž, a pak zjistil, co to je: krásný domeček a uprostřed něho prostřený stoleček se semínky. Když
vešel dovnitř, hned si domeček oblíbil. Najedl se, ulehl na mechovou postýlku a tvrdě usnul. Ráno
se probudil a řekl si, že tady bude bydlet. A pan Doubrava? Broučka Klíčníka nechal v lese, protože
věděl, že zvířátka patří do přírody a ne do sbírky. ◗

Monika Krejčí, ZŠ Campanus, 5. A

Tento brouček inspiroval Moniku k
napsání povídky.
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Vpobočce Městské knihovny v Praze, v arto-
téce knihovny na Opatově, uspořádalo

v říjnu 2006  Sdružení českých grafiků  Franti-
šek Kupka zajímavou a ojedinělou výstavu 
– evropské trienále netradiční a avantgardní
grafiky VI. PRAHA GRAPHIC 2006. Tato
výstava seznamuje  širokou veřejnost s meziná-
rodní sítí MAIL  ARTU a jejím vlivem na tvor-
bu zejména českých umělců, kterou zde

prezentuje Dr. Milena Kobrová (členka
SČGFK). Tato výtvarnice tvoří již mnoho let
zajímavou experimentální grafiku a účastní se
výstav MAIL  ARTU na mezinárodním poli.

Pražské evropské trienále je organizováno již
pošesté. Jeho koncepce a činnost vycházejí
z naprosté svobody uměleckých názorů bez
ohledu na to, zda jde o umělce známé či nezná-
mé. V úvahu přicházejí jak netradiční náměty,

tak techniky grafické práce. Jedním z cílů je

vyhledávat v současné evropské grafice experi-

mentální hodnoty a přinášet nové impulsy. 

Výstavu připravila vedoucí artotéky Olga

Kučerová, organizační stránku měl na starosti

předseda SČGFK Jan Hajda. Ten také přednesl

na slavnostní vernisáži 2. října 2006 úvodní

slovo. Seznámil přítomné s rozsáhlou činností

SČGFK i s jednotlivými vystavujícími (jsou

mezi nimi např. Miloslav Klivar, Blanka Matra-

gi, Zdenka Čechová, Josef Ruszelák, Zdeněk

Kučera, Václav Benedikt). Poté předal ocenění

přítomným umělcům: hlavní, zlatou cenu

Zdenku Hajnému (ČR) a Nehmedu Slezovičo-

vi (Srbsko), stříbrnou cenu Nině Kaltové

(Německo), bronzovou cenu Mileně Kobrové

(ČR) a cenu umělecké kritiky Konstantinu Kry-

ukovi (Rusko). Příjemnou atmosféru umocňo-

valo vystoupení houslového virtuosa Alexandra

Shonerta, nositele řady světových ocenění.

Výstava prezentující umělce v mezinárod-

ním kontextu zaujala nejen účastníky vernisá-

že, ale v široké míře i ostatní návštěvníky. ◗
JUDr. Věra Kolečkářová

Foto: Josef Žák

Adventní podvečer s Vlastimilem Harapesem 
Vpodvečer druhé adventní neděle, tedy

v čase horečných nákupů a vtíravých
reklam, je balzámem na duši milé posezení
s příjemným hostem. V Kulturním centru
Zahrada takovým hostem zcela jistě bude pan
Vlastimil Harapes. Nezapomenutelný, exce-
lentní představitel princů a Romeů, úspěšný šéf
baletu Národního divadla, čestný člen Národ-
ního divadla.

Všestranného umělce nemohli opomenout
filmoví tvůrci, a tak již v roce 1967 ho Franti-
šek Vláčil obsadil do role mladého Kristiána
v monumentální Markétě Lazarové. Následoval
Jan Lucemburský ve filmu Oldřicha Daňka
Královský omyl (1968) a posléze úspěšná sedm-
desátá léta s režisérem Jurajem Herzem (Den
pro mou lásku, 1976, a Panna a netvor, 1979).
V tomto období si Vlastimil Harapes také
zahrál v divácky velmi oblíbeném filmu režisér-
ky Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě
stoličku (1977). Vraťme se však k Panně
a netvorovi, protože tento film jsme zařadili do
cyklu Film s hostem - host s filmem a vy jej
můžete vidět na plátně velkého sálu Kulturní-

ho centra Zahrada. Juraj Herz znamenitě zpra-
coval pohádkové téma (František Hrubín:
Kráska a zvíře) a spolu se Zdenou Studénko-
vou, Václavem Voskou, Janou Brejchovou,
Zuzanou Kocúrikovou a dalšími kolegy Vlasti-
mila Harapese vytvořil dílo, na které se nezapo-
míná, k čemuž nemalou měrou přispěla také
kamera Jiřího Macháně a hudba Petra Hapky.
Film nabídl Vlastimilu Harapesovi ještě další
herecké příležitosti (Operace mé dcery, režie
Ivo Novák, 1986, Bolero, režie F. A. Brabec,
2004, Jak se krotí krokodýli, režie M. Poledňá-
ková, 2006), a samozřejmě také práci v profesi
nejmilovanější – jako tanečník se představil
např. v televizní inscenaci baletu Romeo a Julie
(Merkucio, 1971). Jeho jméno však můžeme
číst i v kolonce choreograf či scenárista (Návrat
ztraceného ráje, 1999, resp. Rudá Divuše,
1991).

V Kulturním centru Zahrada jsme předne-
dávnem obdivovali Vlastimila Harapese jako
činoherce v půvabné hře Johna Murella Posled-
ní léto. Spolu se skvělou Martou Vančurovou
připravili divákům nezapomenutelný umělecký

zážitek, a je jen škoda, že představení mělo
v Zahradě svou derniéru.

Mluvíme-li o Vlastimilu Harapesovi, potom
při vší úctě k jeho rolím filmovým nemůžeme
vynechat umělcův hlavní obor – balet. Nebu-
deme vypočítávat role ani jmenovat všechny
významné světové scény, kde nadchl diváky
svým uměním. Snad postačí jeden citát. Reži-
sér Petr Weigl o něm napsal: „Jeho zjev je
v našem baletním umění podoben jasné fanfá-
ře, vyzváním k dosud nepoznané slavnosti.
Patří k těm, jimž se podařilo ještě víc otevřít
brány tohoto umění nesmrtelnosti.“ 

V neděli 10. prosince v 17 hodin se s Vlas-
timilem Harapesem sejdeme, popovídáme si
a zavzpomínáme. Zapálíme společně druhou
svíčku na adventním věnci a na chviličku
vytvoříme pohodu krásného zimního večera.
Všechny obchodní domy budou pro tu chvíli
zavřeny a my se bez ohledu na věk vydáme
s Vlastimilem Harapesem do pohádky. Těšíme
se na ten večer s nadějí, že dobro opět zvítězí,
a nejenom v pohádkách. ◗

Jaroslav Kratochvíl
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PROGRAM V PROSINCI 2006:

KONCERTY:

pondělí ■■    11. ■■    18.00
Sestry Havelkovy – Anna Vávrová, Olga Bímová,
Petra Kohoutová, Dana Šimíčková. Písně převážně
o lásce, jazzové a populární písně z doby meziváleč-
né, některé písně i z ranných let čtyřicátých. Klavírní
doprovod Jura Gilík.

čtvrtek ■■    14. ■■    19.00
Štěpán Rak – Vánoční rozjímání. Vánoční koncert
virtuosa klasické kytary. Zazní hudba starých českých
mistrů, brilantní úpravy koled a vánočních písní, jakož
i hudebně zpracované inspirace z různých zemí, jež
provoní vánoční atmosféru. 

pondělí ■■    18. ■■    19.00
Vánoční koncert: Daniela Demuthová – mezzoso-
prán, Jan Machat – flétna, A.Tesařová–Grillová –
klavír. Zazní hudba J. S. Bacha, G. F .Händela, G. Fau-
rého, J. J. Ryby, vánoční písně a koledy. 

úterý ■■    19. ■■    19.00
Šansonové setkání. Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek, v alternaci Tereza Duchková, Marta Bale-
jová nebo Filip Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šan-
son, věc veřejná“. 

pátek ■■    22. ■■    19.00
První vánoční koncert houslového virtuosa Jaro-
slava Svěceného. Spoluúčinkují Jitka  Navrátilová –
cembalo a Julie Svěcená – housle. 

sobota ■■    23. ■■    19.00
Druhý vánoční koncert houslového virtuosa Jaro-
slava Svěceného. Spoluúčinkují Marie 
Synková – klavír a Julie Svěcená – housle. 

POŘADY K VÝSTAVĚ KOUZLO POLÁRNÍHO SVĚTA: 

pátek ■■    1. ■■    19.00
Mýty, pohádky a pověsti polárních lidí – Viola Lyč-
ková, Zdeněk Lyčka. Spojeno s prodejem knihy
a autogramiádou překladatelů. 

neděle ■■    3. ■■    17.00
Rok v Antarktidě – Martin Mykiska – pořad spojený
s autogramiádou. 

úterý ■■    5. ■■    18.00
Do nitra ledovců – Špicberky – glaciologicko – spe-
leologická expedice – Josef Řehák.

čtvrtek ■■    12. ■■    10.00–14.00
Prezentace cestovní kanceláře Periscope, speciali-
zované na polární oblast. 

čtvrtek ■■    12. ■■    18.00
Cesty objevitelů polárních krajů – historie – Stani-
slav Bártl, RNDr. Josef Herink. 

pátek ■■    8. ■■    18.00
Psí spřežení v polárních krajích – historie a součas-
nost věčného druha polárních lidí. Spojeno s filmem
„Šediváčkův long 2006“. Ing.Jana Henychová a Líba
Pečená. 

sobota ■■    9. ■■    od 13.30 a 17.00
Dětský polární den v Tvrzi a přilehlých prostorách.
Psí spřežení, přehlídka zimního oblečení, stánky s dár-
kovými a upomínkovými předměty, komentované pro-
hlídky výstavy, vystoupení sboru žáků Pražské
konzervatoře, malování zvířátek, občerstvení a další
atrakce. 

neděle ■■    10. ■■    17.00
Povídání o Laponsku se zástupci specializované
cestovní kanceláře Periscope. 

středa ■■    13. ■■    18.00
Expediční příběhy vědců z polární přírody –
RNDr. Jana Kocourková, RNDr. Milena Kociánová,
RNDr. Josef Tomas. 

VOLNOČASOVNÍK prosinec 2006

II.

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

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

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

PROGRAM V PROSINCI 2006 :

KONCERTY:

pátek ■■    1. ■■    20.00
Black Sabbath revival, Queen revival a host Gang
– rock koncert.

sobota ■■    2. ■■    20.00
Crazy band – rock’n’roll party.

středa ■■    6. ■■    20.00
Psí vojáci – koncert.

pátek ■■    8. ■■    19.00
Beatlemanie. 13. Celorepublikové setkání beatlema-
niaků. Vystoupí: Professor, Chrobáky, The Boom, Vik-
tor Sodoma, Crazy Lady a další.

sobota ■■    9. ■■    20.00
Visions of Apocalypse fest Sepsis, Abnormal Cla-
mour, Moonfog (SL), Sigh of Despair.

úterý ■■    12. ■■    20.00
Švihadlo – rock koncert.

pátek ■■    15. ■■    20.00
Fleret a Jarmila Šuláková – Vánoce na Valašsku.
Vánoční koncert, na kterém zaznějí koledy času

pátek ■■    15. ■■    18.00
Předvánoční Grónsko – hudba, výtvarné a lidové
umění. Odkaz moravských bratří v Grónsku. Alena
Klempířová, Jaroslav Klempíř a jejich hosté.

neděle ■■    17. ■■    17.00
Island – výprava ČSAV na Island v roce 1948. CK
Periscope Skandinavie. 

POHÁDKY 

neděle ■■    3. ■■    15.00
O líných strašidlech – hraná pohádka Vladimíra Čorta
v podání Pohádkového divadla Praha.

neděle ■■    10. ■■    15.00
Malostranské zimní pohádky – Divadlo Matěje
Kopeckého, kombinace loutek a živých herců.

neděle ■■    17. ■■    15.00
Pan doktor a jeho zvířátka – hraná pohádka Divadla
bez opony.

GALERIE 
CHODOVSKÉ VODNÍ TVRZE
Pozvánky na výstavy
■■ VELKÁ GALERIE:
Kouzlo polárního světa 16. 11.–7. 1.

■■ MALÁ GALERIE:
Eva A.Schmidtová – grafika
Pavel Soukup – obrazy 15. 11.–10. 12.
Iva Hüttnerová – obrazy, grafika 13. 12.–5. 2.

■■ NÁDVOŘÍ CHODOVSKÉ TVRZE:
Keramické vánoční trhy. Denně kromě pondělí
od 13 do 18 hod. 2. 12.–20. 12.

■■ 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.

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

vánočního, staré hity i písně z nové desky „Zapřahajte
žebřiňák“.

sobota ■■    16. ■■    20.00
Adrien, Negativ  a hosté – rock koncert.

úterý ■■    19. ■■    20.00
Vánoce se Steamboat Stompers a Original Indigo.
Hosté: Jaroslav Kos, Petr Karen, Petr Hasman, Bob
Zajíček, Jitka Vrbová, Eva Emingerová, Václav Fiala,
František Havlíček.

středa ■■    20. ■■    20.00
Keks – rock koncert.

neděle ■■    31. ■■    20.00
Silvestr 2006 se skupinou Smokie revival. Host :
Tina Turner revival, Suzie Quatro revival, po půlnoci
videodiskotéka.

OSTATNÍ POŘADY :

sobota ■■    2. ■■    15.00
Dětská mikulášská merenda s Mikulášem, čertem
a nadílkou. Program: kouzelník Grino , diskotéka
klauna Ferdy, vystoupení kamaráda Maxipsa Fíka. 

neděle ■■    3. a 17. ■■    15.00
Nedělní taneční odpoledne s Velkým dechovým
orchestrem Bl. Zemana.

pondělí ■■    25. ■■    14.30
Klub aktivního stáří. Vánoční program pro seniory,
kteří nechtějí být o svátcích sami. Vystoupí soubor
Rolnička a jiní.

úterý ■■    12. ■■    9.00 a 10.30
The Fortyfingers – pořad pro školy.

pátek ■■    15.  ■■    9.00 a 10.30
Vánoční kabaret – pořad pro školy.

pondělí ■■    18. ■■    18.00
Vánoční akademie ZŠ Květnového vítězství 1554.

KURZY :

■■    Taneční kurzy pro dospělé probíhají vždy v pon-
dělí od 20.30 hod. Výuka standardních a latinskoa-
merických tanců pod vedením Heleny Brožovské
s partnerem.

■■    Kurzy kytary pro začátečníky i pokročilé, a to ve
všech žánrech : klasika, rock, C&W, folk, blues,
jazz… pod vedením M. Benýška (tel.: 272 911 114).

■■    Kurzy německého jazyka pro začátečníky i pokro-
čilé probíhají ve středu a ve čtvrtek v odpoledních
hodinách, též možnost doučování školní látky.

Zájemci o kurzy se mohou hlásit v KD Opatov.

Základní umělecká škola
Křtinská 673, Praha 11

tel.: 267 900 131-5

PROGRAM V PROSINCI 2006:

pondělí ■■    4. ■■    18.30 
Koncert žáků školy. ZUŠ J.Růžičky.

čtvrtek ■■    7. ■■    18.30
Koncert žáků školy. Sál ZUŠ Křtinská.

pondělí ■■    11. ■■    18.30
Koncert žáků školy. ZUŠ J.Růžičky.

úterý ■■    12. ■■    18.30
Vánoční koncert pěveckých sborů. 

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1.

středa ■■    13. ■■    18.30
Koncert barokní hudby. ZUŠ J.Růžičky.

čtvrtek ■■    14. ■■    18.30
Koncert žáků školy. Sál ZUŠ Křtinská.

neděle ■■    17. ■■    15.00
Vánoční koncert Pražské kantilény.

Břevnovský klášter.

pondělí ■■    18. ■■    18.30 
Koncert žáků školy. ZUŠ J.Růžičky.

Těšíme se na vás.
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VOLNOČASOVNÍK prosinec 2006

III.

Stálá divadelní scéna Studia Láďa 
Ladislava Smoljaka a Divadélka U Panáků 

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

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

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

PROGRAM V PROSINCI 2006:

KONCERTY: 

čtvrtek ■■    7. ■■    19.00 
Neřež – Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský pokračují tam,
kde skončila skupina Nerez + hosté: duo Nestíháme.

pondělí ■■    11. ■■    19.00 
Oáza – křesťanská folková hudební skupina z Prahy. 

neděle ■■    17. ■■    19.00 
Jana Chládková, F. Kasl a FK band + K. Kolomazní-
ková – vánoční koncert 2006.

středa ■■    20. ■■    19.00 
Karel Plíhal – „Nebe počká“ – recitál písničkáře
a básníka.

pátek ■■    22. ■■    15.00 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční – koncertní provede-
ní – sólisté: J. Svobodová, Y. Škvárová, P. Horáček, 
T. Kořínek. 

pátek ■■    22. ■■    19.00 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční – koncertní provede-
ní – sólisté: J. Svobodová, Y. Škvárová, P. Horáček, 
T. Kořínek.

COUNTRY BÁL: 

pátek ■■    15. ■■    19.30 
Country bál Nota Bene s taneční skupinou Cara-
mella – stylové oděvy a doplňky vítány. 

KAVÁRNA S ŽIVOU HUDBOU. 

úterý ■■    5.,12.,19. ■■    19.00
Kavárna s živou hudbou – skladatel a klavírista Vác-
lav Vedral zahraje i na Vaše přání.

DIVADLO:

neděle ■■    1. ■■    18.00 
Mikeš – Dmitrij Dudík/ Zdena Fleglová – 
II. PREMIÉRA – představení Dismanova rozhlasového
dětského souboru. 

pátek ■■    8. ■■    19.00 
Právo na hřích – Vilém Werner – DS Rachtámiblatník
– zamotaná komedie o nevěře i pomstě. 

čtvrtek ■■    21. ■■    19.00 
Hrátky s čertem – Jan Drda – hrají Prkna Květňáku –
učitelé a žáci ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4. 

FILM S HOSTEM: 

neděle ■■    10. ■■    17.00 
Vlastimil Harapes – Panna a netvor – tanečník
a herec Vlastimil Harapes nejen o strašidelné filmové
pohádce z roku 1979. 

FILM: 

sobota ■■    2. ■■    17.30 a 20.00 
Zvětšenina – mysteriózní drama Michelangelo Anto-
nioniho z roku 1966 – cyklus Z klasiky světové kine-
matografie. 

neděle ■■    3. ■■    17.30 a 20.00 
Zvětšenina – mysteriózní drama Michelangelo Anto-
nioniho z roku 1966 – cyklus Z klasiky světové kine-
matografie. 

sobota ■■    9. ■■    17.30 a 20.00 
Cizinci ve vlaku – jeden z nejpůsobivějších thrillerů
Alfreda Hitchcocka z roku 1951 – cyklus Z klasiky svě-
tové kinematografie. 

SETKÁVÁNÍ: 

pondělí ■■    4. ■■    18.30
Nejhezčí túry světa od Aljašky až na Nový Zéland
– cestopisný pořad Jana Hocka – ve spolupráci s CK
S.E.N. 

středa ■■    6. ■■    18.30 
Popelka po čtyřicítce – „obměsíčník“ – volný dám-
ský klub prozaičky a scenáristky Alexandry Berkové. 

pondělí ■■    11. ■■    18.30 
Procházky historickou Prahou: Stříbropěnná Vlta-
va – páteř metropole – nad diapozitivy s průvodcem
Milošem Eksteinem. 

středa ■■    20. ■■    18.30 
Pojednání o duchovní józe: Esence cesty lásky
podle Ramana Maháršiho – cyklus PhMr. Rudolfa
Skarnitzla. 

OTEVŘENÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ: 

čtvrtek ■■    7. ■■    18.30 
Vánoční dekorace – svícen – nutno rezervovat –
Ilona Němcová (736 406 043 či 271 910 246). 

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 

neděle ■■    3. ■■    10.00 –12.00 
Dětská tvůrčí dílna – Pohádka o broučcích – výroba
světlušky – pro děti od 3 let – vede Ilona Němcová. 

neděle ■■    3. ■■    15.00 
Gloria – Divadlo V Kufru uvádí vánoční pohádku – co
se stalo, než se narodil Ježíšek… – herci a loutky.

neděle ■■    3. ■■    16.30–18.00 
Adventní setkání v Zahradě a Průvod světlušek
s ohňostrojem.

úterý ■■    5. ■■    9.00, 10.30 
Kouzelné vánoční KA–PŘÍ–HODY – Divadlo Mazec
dětem ukáže, co všechno se o Vánocích může, ale
také nemusí, pří–hodit. 

úterý ■■    5., 12., 19. ■■    16.30–19.00 
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartičkách
Magic, Pokémon, YU–GI–OH! a další. 

sobota ■■    9. ■■    15.00 
Jak pan Mysliveček oslavil se všemi lesními přá-
teli Štědrý večer – Divadlo Romaneto + Mikulášská
nadílka v Zahradě. 

úterý ■■    12. ■■    9.30 
Vánoční povídání s Naďou – příjemné vánoční set-
kání s Naďou Konvalinkovou a hudebníkem i hercem
Pavlem Půtou. 

úterý ■■    12. ■■    17.00 
Zimní přehlídka činnosti kurzů – Kulturní centrum
Zahrada – hra, tanec, zpěv.

čtvrtek ■■    14. ■■    9.30 a 14.00 
Brouhádka – Pohybové divadlo 22 uvádí neverbální
klauniádu ze světa broučků. 

VÝSTAVY:

galerie ■■    1.  12.–2. 1.
Jan a Michal Horníkovi – Z cest po Asii – fotogra-
fická výstava (vernisáž 1. 12. od 17.00). 

malý sál ■■    2. 12.–2. 1.
Petr Brodecký – Krajina a lidé – fotografická výsta-
va. 

dvorana ■■    do 15. 12.
Michaela Krotilová, Jana Jelínková: Šrumec barev
(obrazy, fotografie, výrobky). 

OSTATNÍ: 

sobota ■■    9. ■■    10.00–18.00 
Vánoční jarmark – ukázky lidových řemesel – 11.00
vystoupení MŠ Křejpského + další doprovodný pro-
gram. 

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.

úterý ■■    12. ■■    17.00 
Vyhlášení výsledků fotosoutěže: Pohyb(y) v životě
Jižního Města. 

OD LEDNA 2007 
Nové kurzy základů práce s počítačem:
Excel a Úpravy digitální fotografie pro začátečníky –
info: T. Rulf (271 910 246).

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

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

ŠACHY PRO MLÁDEŽ 
JIŽNÍHO MĚSTA
Pokračování šachových  turnajů mládeže Jižního
Města v roce 2007. Termíny: 17. ledna, 21. února,
21. března, 18. dubna, 16. května, 13. června - vždy
ve středu. Hrající platí za školní rok organizační
výdaje ve výši150 Kč. Hrajeme v ZŠ Donovalská 40
od 14.00 do 15.30. Podrobné informace vám podá
Ing. Jaroslav Zvolánek, Nezvalova 831, Praha –
Zbraslav a na telefonu: 257 921 197. 

JIŽNÍ PÓL je komunitní centrum občanského sdru-
žení Proxima Sociale. Provozuje Nízkoprahový klub
Jižní Pól – vytváří zázemí pro trávení volného času
mladých lidí. Personál tvoří sociální pracovníci. V rámci
programu nabízí aktivity vycházející z potřeb a přání
návštěvníků (graffiti workshopy, koncerty, turnaje,
apod.), poradenství a podporu při řešení problémů mla-
dých lidí. Návštěvníci mají možnost aktivně ovlivňovat
program klubu. Job klub – služba pro ty, kdo hledají
uplatnění na trhu práce. Poskytuje poradenství, konzul-
taci a asistenci. Třikrát do roka realizuje kurz Jak se
uplatnit na trhu práce a Základy práce s PC. V Job
klub c@fé je možné zdarma využít připojení na inter-
net a podpory pracovníka Job klubu k vyhledávání pra-
covních příležitostí a vzdělávacích programů.

TÉMA MĚSÍCE: ZIMA, VÁNOCE A TAK…

pátek ■■    8.
Promítání – Skate video.

pondělí ■■    11. 
KLUB ZAVŘENÝ.

úterý ■■    12.
Večer na téma le Parkour (Fontana Toys) – povídá-
ní, promítání.

středa ■■    13. 
Výtvarná dílna – svíčky.

úterý ■■    19.
Turnaj ve fotbálku o prosincového mistra (pokračo-
vání Ligy JP).

pátek ■■    22.
Vánoční besídka.

MEZI SVÁTKY:
25. a 26. – ZAVŘENO
27. a 29. – OTEVŘENO

PŘIPRAVUJEME:
noc v klubu, výjezd na hory, koncert.

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, Út, St, Pá 15.00–21.00 hod

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

KULT_K12/2006  11/15/06  7:59 PM  Str. III



VOLNOČASOVNÍK prosinec 2006

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 PROSINCI 2006:

sobota ■■    2. ■■    9.30–13.00  
Mikuláši, co máš v nůši. Vycházka po Starém
Městě. Sraz: 9.30 – stanice metra Skalka (u turnike-
tů). Návrat: cca 13.00 tamtéž. Určeno pro volně pří-
chozí děti od 8 do14 let. Zdarma. S sebou: lístky na
MHD, malou svačinu, pitíčko, příp. dle uvážení malé
kapesné. Kontaktní osoba: Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■    2. ■■    9.00–15.00  
Turnaj ve stolním tenise. Otevřený turnaj pro volně
příchozí 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.
Startovné: 20 Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalouno-
va. Kontaktní osoba: Jana Obermajerová.

sobota ■■    16. ■■    9.30–12.00
Vánoce u nás. Předvánoční výtvarná a hrací herna.
Určeno pro volně příchozí děti a mládež od 5 let.
Vstupné: 30,– Kč/účastník. Místo: DDM JM, Janou-
chova. Kontaktní osoba: Mgr. Věra Belešová
a Mgr. Mahulena Mathesová.

sobota ■■    16. ■■    9.30–11.30
Vánoce v DDM. Vánoční výtvarná dílna. Určeno pro
volně příchozí děti a mládež od 5 let. Vstupné: 20,–
Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalounova. Kontaktní
osoba: PaedDr. Marie Glaserová.

sobota ■■    16. ■■    od 17.00  
Půjdem spolu do Betléma! Vánoční vystoupení dětí
z kroužků DDM JM. Místo: Žižkovské divadlo, Štítné-
ho 5, Praha 3. Vstupné zdarma. Vstupenky jsou k dis-
pozici pouze na recepci DDM JM, Šalounova 2024.

sobota ■■    16. ■■    9.30–11.00  
Buď fit! 90 minutová lekce aerobiku s posilováním
a strečinkem za použití různých cvičebních pomůcek.
Určeno pro volně příchozí mládež od 14 let a dospělé.
Vstupné: 60,– Kč (pro členy TPS Cassiopeia vstup
zdarma). Místo: DDM JM, Šalounova. Kontaktní
osoba: Zuzana Máchová.

neděle ■■    17. ■■    14.00–16.00  
V.O.S.A. Otevřený volejbalový turnaj pro volně přícho-
zí hráče z řad mládeže od 15 let. Startovné: 30
Kč/hráč. Místo: Tělocvična, ZŠ Ke Kateřinkám. Kon-
taktní osoba: PaedDr. Marie Glaserová.

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.
Program:

čtvrtek ■■    14. ■■    17.00
Filmování. 

úterý ■■    19. ■■    17.00
Turnaj v šipkách.

ZIMNÍ A JARNÍ TÁBORY
Lackenhof am Ötscher
Termín: 10. 1. – 13. 1. 2007. Věk: děti od 10 let, mlá-
dež, dospělí. Zaměření: lyžování v Alpách. Cena: od
10 do 18 let – 5 100 Kč; od 19 let – 5 300 Kč. Hlavní
vedoucí: Jana Chytilová.

Jeseníky – Loučná – Hotel Dlouhé Stráně
Termín: 10. 2. – 17. 2. 2007. Věk: 8 – 15 let. Zaměře-
ní: lyžařský výcvik. Cena: 2 990 Kč. Hlavní vedoucí:
Michal Miklánek. 

Jeseníky – Loučná – Hotel Dlouhé Stráně
Termín: 10. 2. – 17. 2. 2007. Věk: děti od 7 let a mlá-
dež do 26 let. Zaměření: lyžařský výcvik. Cena: 2 980
Kč. Hlavní vedoucí: PaedDr. Marie Glaserová.

Krkonoše – Příchovice – Turnovská
Termín: 10. 2. – 17. 2. 2007. Věk: 7 – 13 let. Zaměře-
ní: lyžařský výcvik. Cena: 2 750 Kč. Hlavní vedoucí:
Jana Chytilová.

Krkonoše – Nová Paka – hotel Pecka
Termín: 10. 2. – 17. 2. 2007. Věk: 7 – 15 let. Zaměře-
ní: lyžařský výcvik. Cena: 2 850 Kč. Hlavní vedoucí:
Mgr. Věra Belešová.

Rakousko – Krippenstein – Obertarun
Termín: 19. 2. – 25. 2. 2007. Věk: pro děti od 10 let
a mládež do 20 let. Zaměření: lyžařský výcvik. Cena:
7 250 Kč. Hlavní vedoucí: Ivo Mrázek.

Krušné hory – Mariánská – penzion Alžběta
Termín: 24. 2. – 3. 3. 2007. Věk: 4 – 8 let. Zaměření:
lyžařský výcvik. Cena: 2 900 Kč. Hlavní vedoucí: Jana
Chytilová.

Přihlášky a podrobné informace 
na kontaktech DDM JM.

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
Barevné pískání – flétna ■■    Cvičení na míčích ■■    Dětský
klub – Beruška ■■    Dětský klub – Sedmikráska ■■    Diva-
delní studio ■■    Dramatický experimentální soubor DĚS
■■    Hrajeme si spolu (s rodiči) ■■    Hrátky s přírodou ■■

Kalanetika ■■    Keramika ■■    Klavír ■■    Kytara ■■    Line
Dance ■■    Paleta – výtvarka ■■    Papírové modelářství ■■

Pastelka – výtvarka ■■    PC grafika v programu Adobe
Photoshop ■■    Pohybové hry ■■    Scoubidou, korálky,
mladá móda ■■    Sluníčko tanec ■■    Sportovky ■■    Stolní
tenis ■■    TPS Cassiopeia – Aerobic – Břišní tance – Step
aerobic – Taneční přípravka – Muzikálový tanec ■■    Tvor-
ba www stránek v programu Dreamweaver ■■    Volejbal
■■    Volejbal – ŠSK DDM JM ■■    Výpočetní technika.

PROGRAM V PROSINCI 2006:

pátek ■■    1. ■■    19.00 
Radost z vánoc, narození Krista v nás. Vánoční
posezení s PhDr. Martou Foučkovou.

středa ■■    6. ■■    19.00 
Breviář vodnářského věku XIX – Harmonie světa
2. Výklad Keplerova horoskopu. Přednáší Ing. Adolf
Inneman, PhD.

čtvrtek ■■    7. ■■    19.00
Smysl lidského života a původ mravnosti. Je
mravnost objektivní dimenzí jsoucna? Přednáška
doc.Ing. Miloslava Krále,CSc.

pátek ■■    8. ■■    18.30
Kouzelné vánoce. Jak s láskou vytvářet pohodu
a harmonii vzácných svátků.Přednáší etikoterapeutka
Zdenka Hoffmanová.

neděle ■■    10. ■■    19.00 
Zpíváme, zpíváte, zpívají .... Mantry. Mj.zhudebně-
né psychologem a terapeutem H. Marshallem aj.Na
kytaru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard Holic-
ký.

středa ■■    13. ■■    19.00 
Život inspirovaný Ramanou Maháršim – dialog
vedený Davidem Godmanem a indickým akademikem
Maalokem. Přednáší filozof, jogín, autor četných knih
s duchovní tématikou PhMr. Rudolf Skarnitzl. 

čtvrtek ■■    14. ■■    18.30 
Bohové, králové a ideologické proudy – rytmus
praobrazů ve světové duši. Objev časových zákonitos-
tí kolektivní psychologie vrhá světlo na středověkou
nauku o andělech. Přednáší autor „Angelologie dějin
– synchronicita a periodicita v dějinách“, představitel
sofiologie RNDr. Emil Páleš, CSc.

pátek ■■    15. ■■    17.00 
Dialog na cestě 2 – sborník editorky PhDr. Olgy
Nytrové a jejích spolupracovníků pokřtí  herci Květa
Fialová a Zdeněk Mahdal. V této publikaci si podob-
ně jako v minulém  sborníku podávají ruce začínající
autoři s předními osobnostmi kultury a vědy, z nichž
do  sborníku na téma světlo přispěli například
prof. ThDr. Milan Balabán, ThDr. Tomáš Butta –
patriarcha CČSH, prof. PhDr. Ladislav Hejdánek,
prof. PhDr. Jaro Křivohlavý,  prof. PhDr. Erazim
Kohák, prof. ThDr. Zdeněk Kučera, RNDr. Emil
Páleš, CSc., prof. Štěpán Rak, prof. PhDr. Ivo Tre-
tera. Mnozí ze zúčastněných vystoupí na prezentaci 
sborníku „Dialog na cestě 2“ osobně. Ukázky hudeb-

ně doprovodí Václav Strachota. 

čtvrtek ■■    21. ■■    19.00 
Mnohorozměrná meditace PhDr. Patricie Anzari,
CSc. Svým unikátním způsobem vede
diváky neobvyklými cestami s hudbou po hvězdách

a světem obrazů Z. Hajného. 

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA:

■■ od středy do neděle v 15.00
VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazová fantazie – část
III. 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.

■■ sobota a neděle 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.

VÁNOČNÍ SVÁTKY A ROK 2007
prozářené Světlem, láskou a požehnáním z celého
srdce přeje Vaše Galerie Cesty ke světlu
Během svátků 24., 25. ,26. a 31. prosince a 1. ,2.
ledna 2007 ZAVŘENO.

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

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CHODOV
Zakouřilova 38, 149 00 Praha Chodov
http://oschodov.webpark.cz/
http://www.chhp.cz/

Oznamujeme, že z důvodu zimní přestávky, jsou do
odvolání uzavřeny dětský koutek a víceúčelové
sportovní hřiště v ulici Ke sv. Izidoru.
Pravidelné veřejné  setkání OS Chodov se koná
v úterý 12. prosince od 18 hodin v ZŠ Chodov,
Květnového vítězství 57.
Téma: OS Chodov rok pátý
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE – KNIHOVNA OPATOV
– ARTOTÉKA VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

LÍDA ŠVIHLÍKOVÁ – ILUSTRACE 
od 4. 12. 2006 do 6. 1. 2007 

Lída Švihlíková (*1980 v Praze) vystudovala výtvar-
né gymnázium a následně VOŠ grafickou,obor Kniž-
ní grafika v Praze. V současné době pracuje v oblasti
reklamní grafiky, ilustrace a tvorby webových strá-
nek.Mezi vydanými ilustracemi převažuje výtvarný
doprovod ke knižním titulům z oblasti speciální peda-
gogiky. Výstava představí průřez výtvarnou činností
autorky z průběhu několika posledních let a je její
první samostatnou výstavní prezentací. Těžištěm
výstavy je ilustrační tvorba plná barev, skvělých
nápadů a humoru určená pro děti i pro dospělé. Sou-
bor pak doplňují i díla z dalších oblastí výtvarné
práce, které Vás při prosincové návštěvě knihovny
jistě potěší. Výstava bude zahájena v pondělí, 4.12.
v 18 hodin. Olga Kučerová

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

Pobočka Opatov

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

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

Pobočka Jírovcovo nám.

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

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

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

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

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

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

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

rách našeho klubu
■■ kurz angličtiny pro mírně pokročilé ve středu

v 16.30 a pokročilé ve středu 17.30
■■ poradenskou činnost pro hendikepované a seniory 
■■ rezervaci a prodej vstupenek – Ticketportal.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.

AKCE V PROSINCI 2006:

středa ■■ 6. ■■ 14.00–15.00 
Mikulášské povídání. Prosincové povídání
s babičkami bude ve znamení Mikuláše. Uslyšíte
pohádky a básničky. Pokud si sami nějakou připra-
víte a babičkám přednesete, dostanete malou
mikulášskou odměnu.

středa ■■ 13. ■■ 15.00–17.00 
Vánoční rybička. Přijďte si vyrobit vánoční rybičku,
která se vám bude hodit třeba jako malý dárek
nebo ozdoba na stromeček.

NAMALUJ SLUNÍČKO.
V dětském oddělení knihovny Opatov, pobočky
Městské knihovny v Praze, byla od 1. 11. do 15.
11. 2006 vystavena sluníčka dětí z MŠ A.Drabíko-
vé. Po celou dobu výstavy mohli návštěvníci kni-
hovny rozhodovat o tom nejhezčím obrázku.
Iniciátorem akce „Namaluj sluníčko“ byla Česká
pojišťovna.

Budova Křesťanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

tel.: 267 915 115, 
731 567 134 – Mgr. Kateřina Pavloková

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

Domeček
Mateřské centrum Domeček – Jižní Město, YMCA Praha

PROGRAM V PROSINCI 2006:

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

úterý  ■■ 9.30–12.30
Setkání nejen 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, e-mail: ppr.por@quick.cz

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.

čtvrtek  ■■ 9.30–10.00
Cvičení pro děti s prvky jógy (10 měsíců – 3 roky,
vede V. Klimešová). 

čtvrtek  ■■ 10.30–11.30
Konverzace v angličtině s Terezou.

pátek  ■■ 10.00–13.00
Dopoledne pro všechny. 10.30 hrátky s pacholátky
(říkanky, civčeníčko, čtení pohádky).

Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nabízí
pomoc při orientaci v antikoncepci, nabízí přirozenou
a bezpečnou metodu vyhnutí se těhotenství, hledání pří-
čin neplodnosti apod. Poradnu mohou navštívit ženy,
dívky či páry. Přijít můžete i s dětmi, které si mohou
pohrát v herně. Poradenství je zdarma. Za kvalitu poradců
ručí CENAP, Hybešova 40, Brno (cenap@volny.cz). Nutno
se objednat na tel.: 777 200 431, Erika Oberfalcerová, 
e-mail: ppr.por@quick.cz.

„Jak na to“. Besedy se zajímavými lidmi na téma
z oblasti rodiny, výchovy dětí, mezilidských vztahů
apod. Besedy se konají každé PONDĚLÍ v Domečku.
Oslovili jsme odborníky (psychology, lékaře, instituce
zabývající se vzděláváním veřejnosti v oblasti výchovy
dětí) ale i „obyčejné“ maminky s bohatými zkušenost-
mi a tito lidé jsou ochotni se s námi podělit o své
názory a rady, např. problematika vztahů v rodině, zdra-
vý 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 přednášejí-
cím i možnost téma doplnit z vlastních zkušeností. 

Setkání křesťanských maminek. Otevřené spole-
čenství pro maminky a jejich děti ze všech církví
i mimo ně, povídání, sdílení, modlitba, debata nad
tématem…

Cvičení pro děti s prvky jógy – novinka. Nenásilné
a hravé cvičení pro děti od 10 měsíců do 3 let, vyjím-
ky jsou samozřejmě možné, vede Věra Klimešová.

TÉMATA NA PROSINEC – „JAK NA TO“:

pondělí  ■■ 4.
Pletení adventních věnců pro opozdilce.

pondělí  ■■ 11.
Kosmetika bez škodlivin II.

pondělí  ■■ 18.
Děti a Vánoce (beseda s psycholožkou).

Vstupné: 30 Kč pro dospělého, děti zdarma, 
není třeba se dopředu objednávat!

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

Další témata můžete navrhnout i vy sami, 
budeme se řídit tím, co vás zajímá

RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI
NA MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
Proběhne ve dnech 5. a 6. 12. od 10.00 hod. a od
15.00 hod. Vstupenky budou k zakoupení
v Domečku od 20. 11., cena 50,- Kč za dítě a 20,-
Kč za dospělého (V ceně je zahrnut dárkový balí-
ček a malé občerstvení).

Rádi bychom v našich řadách přivítali nové
maminky a tatínky, kteří by se chtěli aktivně zapojit
do chodu Domečku. Více info na tel. 731 567 134.

TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
PRAHY 11 NA KANÁLU UPC:

7.45, 12.45, 18.45 A 22.45

Zpravodajství můžete sledovat i na:
www.praha11.cz

KD KLUBKA NABÍZÍ PRONÁJEM 
VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.

Informujte se, prosím, na tel.: 272 930 023.
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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 PROSINCI 2006:

sobota ■■    2. ■■    10.00–16.30
STAROČESKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMARK. Tradiční
předvánoční setkání, při kterém budete mít možnost
si zakoupit malé dárečky, zpříjemnit si chvíle se starý-
mi řemesly, v dílničkách vyrobit drobné předměty
vztahující se k Mikuláši a předvánočním času, zazpívat
si Vánoční písně, zahřát se medovinou… V podvečer
se budete moci potkat s postavami, které se na vsi
v adventu pohybovaly – Martinem počínaje a Perch-
tou konče. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti od 4 let, stu-
denti, důchodci 30 Kč, rodinné vstupné: 1 dospělý a 2
děti 100 Kč, 2 dospělí a 2 děti 160 Kč.

sobota ■■    9. ■■    9.30–12.00
MIKULÁŠSKÉ PUTOVÁNÍ pro nejmenší. Mikuláš-
ský program mateřského klubu. Nutná rezervace!
Členský příspěvek: rodina s 1 dítětem 70 Kč, rodina
se 2 dětmi 100 Kč.

sobota ■■    9.
PŘEDVÁNOČNÍ VYCHÁZKA. Letos se v předvánoč-
ním čase vydáme do okolí Jílového. K ceně je nutné
připočítat vstupné do muzea. Nutná rezervace! Účast-
nický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad lektora
a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopravu
a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná se
za každého počasí!

pondělí ■■    11. ■■    14.00–18.00
VÁNOCE NA STATKU ve znamení hvězd a hvězdi-
ček. V připravených dílničkách si ozdobíte perníčky,
vyrobíte si svíčky, ozdobičky, přáníčka, shlédnete bet-
lémky, vánoční zvyky a obyčeje či navštívíte živý bet-
lém. Můžete přiházet během odpoledne, nejpozději
však v 17:00, aby jste si stihli vše vyrobit. Vstupné:
dospělí 50 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč,
1 dosp. a 2 děti 90 Kč, 2 dosp. a 2 děti 130 Kč.

středa ■■    13. ■■    9.30–12.30 
VÍME, CO JÍME? Tentokrát dostanete návody, tipy
a recepty jak upéci zdravé a chutné vánoční cukroví.
Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška. Nutná
rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0–1 dítě) 90;
dospělý + 2 děti 120 Kč.

Rezervace programů na tel. 271 750 548 
a e-mailu info@toulcuvdvur.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
Nešpory • Sobota 10.30

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

FARNÍ KNIHOVNA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Nabízí literaturu duchovně zaměřenou (bible, její
výklady a úvody, církevní dějiny, duchovní osob-
nosti a svatí, církevní dokumenty aj.), ale i litera-
turou zabývající se dějinami všeobecně,
uměním, cestopisy, beletrií, mapami a literatu-

rou řady dalších oborů včetně dětské literatury – celkem
přes 4 000 svazků. Kromě toho je možné si vypůjčit i časo-
pisy různého zaměření; nahrávky na kazetách a CD. Kni-
hovna, je otevřena každou neděli od 9.30 do 12.00 hod.

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ „ŽIVOT Z VÍRY“
Zveme všechny, kteří mají zájem rozvíjet svůj život z víry,
poznávat základy křesťanství, diskutovat o filozofických
a náboženských pohledech na život, prohlubovat svoji
modlitbu, meditovat o žalmech a hovořit o dalších zajíma-
vých otázkách, na pravidelné středeční setkávání do far-
ního sálu v 19.00 hodin. Vítáni jsou všichni, nebojte se
přijít a zapojit se. Setkání vede náš jáhen Pavel Urban. 
Hovory o víře jsou určeny všem dospělým, kteří mají
zájem dozvědět se něco o katolické víře, a konají se
každé úterý v kostele od 19.00 hod.

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

V Ladech 10
Šeberov 

Kazatel: David
Javornický, ThD

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 oslavil otevření nového kostela v sobotu 7.
a v neděli 8. 10. 2006. Práce však ještě zdaleka neskonči-
ly, a proto je program stále ještě omezen.

Bohoslužby – neděle 9.30 – děti mají svůj program.

Biblické hodiny – úterý 19.00.

Ekumenická bohoslužba – neděle 19. 11. od 18.00.
Omlouváme se za chybu v listopadovém volnoča-
sovníku. Vstup na bohuslužbu je ZDARMA. 

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.

PROGRAM V PROSINCI 2006:

nedělě ■■    10.00
Dopolední bohoslužba pro veřejnost. Program:
písně, slovo na aktuální téma z bible, modlitby. Sou-
časně probíhá samostatný zábavný program pro děti
od 2 do 5 let a pro děti školního věku. 

úterý ■■    9.30–12.00
Motýlek – klub pro maminky s dětmi předškolní-
ho věku. Místo, kde si děti vyhrají a maminky (tatín-
kové) odpočinou. Kontakt: Miriam Šedivá, tel.: 
737 584 118, Katka Kyslíková, tel.: 728 485 500

pátek ■■    15.00–17.00
Klub Velryba. Zábavný klub pro děti od 7 do 14 let.
Náplní jsou nejrůznější hry a sporty venku i uvnitř (v
klubovně a přes zimu i v tělocvičně šeberovské
školy), dále tvořivá činnost a také povídání o křesťan-
ské víře zábavnou formou. Pravidelné páteční schůzky
jsou doplněny  jedno i vícedenními akcemi (hry po
Praze, lyžování, lanová technika, kola, aquapark). Vyvr-
cholením každého roku je letní tábor. Kontakt: Zdeněk
Zimmermann, tel.: 732 515 943, zdenazimmerman-
nu@seznam.cz, web:  www.cb.cz/praha4/velryba 

pátek ■■    16.00– 18.00
Florbalový klub Velryba. Pro kluky od 10 do 15 let.
Naším hlavním cílem je umožnit trénovat a hrát florbal
co nejširšímu okruhu zájemců, a proto má u nás otev-
řené dveře každý, bez ohledu na svoji sportovní zdat-
nost. Součástí tréninků jsou také krátké vstupy,
v nichž společně přemýšlíme a představujeme základ-
ní myšlenky křesťanství. Kontakt: Matěj Hájek, tel.:
777 806 755, matej.hajek@cb.cz, web:
www.cb.cz/praha4/florbal

pátek ■■    19.00
Akord – mladí lidé při sboru Církve bratrské
v Šeberově. Klub pro lidi ve věku od 14 do 20 let.
Klub pro lidi, kteří se rádi potkávají, baví a hledají.
Většina setkání se nese ve znamení určitého aktuální-
ho tématu, do něhož společně pronikáme. A to za
pomoci nejrůznějších prostředků od výtvarných čin-
ností, přes zkušenostní hry, setkávání s uměním růz-
ného žánru, až po zamyšlení a diskuse. Důležitým
vodítkem nám při tom jsou hodnoty křesťanské víry.
Kontakt: Matěj Hájek, tel.: 777 806 755,
matej.hajek@cb.cz, Web: akord.onesim.net

Budova KCJM
Modletická 1401 
vchod E, 1. patro
tel.: 603 180 180 

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

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).

PROGRAM V PROSINCI 2006:

sobota ■■    2. ■■    14.00–16.00
Keramická dílna – zdobení keramických kachlů
a malování nádob (Altera Pars, vchod E).

úterý ■■    12. ■■    18.00 
Malý vánoční koncert žáků SUŠ Altera Pars (Klub
Na Dně, vchod E).

pondělí ■■    18. ■■    19.00 
Velký vánoční koncert žáků SUŠ Altera Pars (Kostel
sv. Františka, ul. Na Sádce, Chodov).

úterý ■■    19. ■■    16.00–19.00 
Pastýřové vstávejte! – tradiční  vánoční slavnost
(Klub Na Dně, vchod E).

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.

JAPONSKÁ MASÁŽ 
SHIATSU

Dobrá metoda pro uvolnění 
fyzických i psychických bloků.

Masáže 5 min. od metra Háje, 
Ceny: 250 Kč/1 hod., 360 Kč/1,5 hod.

Objednávky přijímá: 
Petr Mach, tel.: 603 163 623

KULT_K12/2006  11/15/06  7:59 PM  Str. VI



VOLNOČASOVNÍK prosinec 2006

VII.

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

603 468 151
benjamin.webpark.cz

E-mail: benjamin@cmail.cz

INFORMAČNÍ HODINY: 
úterý 15.00–18.00 hod.
středa 9.00–13.00 hod.

PROGRAM V LISTOPADU 2006:

■■ POHYBOVĚ DRAMATICKÝ KROUŽEK – děti od 3
let se formou her naučí básničky, říkadla, písničky,
malé dramatizace pohádek, hudební a taneční rytmi-
ku, divadelní techniky. Každé úterý v 15.00 hod.

■■ PÍSKÁNÍ NA FLÉTNU – pro začínající muzikanty
od 3 let nabízíme hravé hodiny s výukou základů hraní
na flétnu, děti se naučí první noty, písničky a správné-
mu dýchání důležité pro prevenci dýchacích cest.
V úterý od 16.00 hod.

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

■■ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 2 LET – program
je určen pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let. Jedná se
o pohybověedukační 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.

■■ VÝTVARNÁ DÍLNA 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  HOLČIČ-
KY OD 3 LET – pro děvčata od 3 do 5 let. Naučí se
základy práce s tělem, seznámí se s lidovým a výrazo-
vým  tancem. Cvičení probíhá v úterý odpoledne, děv-
čátka jsou rozdělena do dvou skupin podle věku.  

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

■■ BENJAMÍNEK – cvičení v tělocvičně – hravý pro-
gram pro neposedné předškoláky od 4 do 6 let. Zahr-
nuje 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:

■■ Mikulášská nadílka – 3. 12.

■■ Herna pod střechou – 
otevřeno: po–pá 9.00–12.00, po–čt  16.00–18.00

■■ Vánoční koncert Linka Singers – 
3. 12. od 18.00 hod. Vstupné 100 Kč.
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

Přesný rozpis hodin se dozvíte, když nás navštíví-
te nebo zatelefonujete. My vám pomůžeme vybrat
nejvhodnější hodiny pro váš volný čas. Programy
jsou zaměřeny na prevenci vadného držení těla,
zahrnují cvičení na míčích. U dětí respektujeme
přirozený vývoj, hravost a tvořivost.

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 PROSINCI 2006:

pátek ■■    1. ■■    9.00
Na káře do Betléma – vánoční pořad zahrají Komedi-
anti na káře.

sobota ■■    2. ■■    16.00
Mikulášská aneb Čertoviny v Klubce –zábava pro
všechny čertíky,kteří rádi tančí, ale i soutěží a tím si
ukrátí čekání na Mikuláše a Anděla, kteří přijdou se
nadílkou Na tento program je zahájen předprodej
vstupenek v sobotu 25. 11. 2006 (čertíci mohou při-
jít v maskách).

sobota ■■    12. ■■    16.30
Čertova kvítka – pohádku zahrají herci Kočovného
Válkova divadla.

sobota ■■    16. ■■    16.30
Vánoce, Vánoce přicházejí – vánoční zpívání a poví-
dání se skřítkem Brumlou a vílou Sněženkou připravi-
lo Studio Pod sítí.

pondělí ■■    18. ■■    14.00
Vánoční diamant – pohádka v podání herců Lidušči-
na divadla.

DALŠÍ PROGRAMY:

pátek ■■    8. ■■    17.00
Vánoční výstava výtvorů dětí z výtvarné a kera-
mické dílny.

pátek ■■    15. ■■    18.00 
Vánoční koncert dětí z hudebních kurzů.

pátek ■■    22. ■■    8.30 
Vánoční Klubíčko – vánoční výtvarná dílna, kde si
předškoláci i školáci mohou vyrobit ozdobičky a přá-
níčka pro své blízké. Od 12.15 hod. Čeká na děti pře-
kvapení v podobě vánoční pohádky – Krakonošovy
vánoce. Divadlo lze zhlédnout samostatně. 

■■    Taiči v Klubce
Každé pondělí 19.00–20.00 a 20.00–21.00 hodin.
probíhají kurzy relaxačního cvičení pro ženy i muže
každého věku – TAIČI. Kontakt: Lenka Titlová, tel.:
731 411 313

■■    Aerobik v Klubce
Každé úterý 18.00–19.30 hod. pod vedením lektorky
Hany Kašparové.

■■    Cvičení maminek a dětí
Každé pondělí 9.30–10.15 hod. pod vedením lektor-
ky Mgr. Jany Šipkové

■■    Orientální tanec v Klubce
Každý čtvrtek 19.00–20.00 hodin. Kontakt: Petra
Vicherková, t.č. 723 151 891 www.dalila.cz

■■    Cvičení maminek s miminky v Klubce
Každé úterý 13.15–14.00 hodin. cvičení miminek od
4 měsíců. Kontakt: Jana Košinová, tel.: 732 425 505 

■  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
hudební nástroje a zpěvu písniček, správné rytmizaci
apod. 

■■    Ve čtvrtek se v Klubíčku modeluje. Nejčastěji je to
z keramické hlíny. Určeno pro děti od 5-ti let.

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

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

V úterý dopoledne je možné navštěvovat samo-
statný program pro předškoláky. Zde se děti připra-
vují na svůj vstup do školy. Procvičují si paměť,
uvolňují ruku pro správné psaní, zvládají základy mate-
matických představ. Dostávají své první domácí úkoly. 
CENA V STUPENKY JE 85 Kč.

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

NABÍZÍME TYTO KURZY:

■■    hudební – výuka hry na hudební nástroje: kytara,
keyboard, klavír, flétna, saxofon, klarinet,sólový zpěv.

■■    výtvarný – pro dětí předškolní, mladší i starší škol-
ní.

■■    keramické – pro děti předškolní, mladší i starší
školní. Nabízíme také kurz pro dospělé v úterý večer.

■■    spojená výtvarná a keramická dílna, kde se po
týdnu tyto aktivity střídají – pro předškolní, mladší
i starší školní děti.

■■    přípravný výtvarný kurz pro umělecké školy –
pro starší školní děti.

■■    pohybově estetiská výchova – pro děti od 2 let
s jedním z rodičů.

Pokud máte o nějaký z kurzů zájem, informujte se,
prosím, na tel.: 272 930 149, od 8.30 do 15.30 hod. 

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
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Modletická 1401, Praha 11
mobil: 774 171 556

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

PROGRAM V PROSINCI 2006:

neděle ■■    3. ■■    11.00 
Oslava 8. narozenin Křesťanského centra (Klub Na
Dně, vchod E).

pondělí ■■    4. ■■    9.30 
Pletení adventních věnců pro opozdilce, beseda
z cyklu „Jak na to“ (Mateřské centrum Domeček,
vchod E).

úterý ■■    5. ■■    17.00 
Mikuláš nadělí dětem sladké dárky (centrální park
u stavby Komunitního centra Matky Terezy).

pondělí ■■    11. ■■    9.30 
Kosmetika bez škodlivin II, beseda z cyklu „Jak na
to“ (Mateřské centrum Domeček, vchod E).

pondělí ■■    11. ■■    16.00 
Mgr. Pavel Urban: Advent, přednáška v rámci setká-
ní Sdružení křesťanských seniorů (Klub Na Dně,
vchod E).

pondělí ■■    18. ■■    9.30 
Děti a Vánoce (beseda s psycholožkou), beseda
z cyklu „Jak na to“ (Mateřské centrum Domeček,
vchod E).

neděle ■■    24. ■■    10.00 
Mše svatá – 4. neděle adventní (kaple, vchod A).

neděle ■■    24. ■■    16.00 
Mše svatá – vigilie Slavnost Narození Páně (kaple,
vchod A).

pondělí ■■    25. ■■    10.00 
Mše svatá – Slavnost Narození Páně 
(kaple, vchod A).

úterý ■■    26. ■■    10.00 
Mše svatá – Svátek sv. Štěpána (kaple, vchod A).

čtvrtek ■■    28. ■■    18.00 
Mše svatá – Svátek sv. Mláďátek (kaple, vchod A).

neděle ■■    31. ■■    10.00 
Mše svatá – Svátek Svaté rodiny (kaple, vchod A).

pondělí ■■    1. 1. ■■    10.00 
Mše svatá – Slavnost Panny Marie, Matky Boží
(kaple, vchod A).

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 (porad-
na Rada a pomoc, vchod B).

■■    Terapeutická poradna každé úterý 17.00 – 19.00,
nutno objednat se na tel.: 605 461 494 (poradna Rada
a pomoc, vchod B).

■■    Aerobic pro děvčata každý čtvrtek od 17.30 pořá-
dá 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.

PROGRAM: 

pátek ■■    1. ■■    18.00
Festival kapel „Čertvě natřeno“ v klubu NA DNĚ

pátek ■■    15. ■■    15.00
Vánoce v Ymkáriu

Otevřeno: pondělí až středa 15.00–20.00 hod. 
čtvrtek 17.00–19.00 hod. – TenSing

Kulturní přehled připravila Mirka Pašková

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 PROSINCI 2006:

neděle  ■■ 17.00–18.15
Nedělní shromáždění. Info: kazatel Robert Filip, 
tel.: 605 809 950, robert.filip@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

pondělí  ■■ 18.30–19:30
Aerobic pro ženy Info: Jana Hlaváčková, tel.: 
723 393 351, j.hlavackova@seznam.cz

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

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

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

Aktuál televizní zpravodajství Prahy 11

Již pátý rok 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. 

Křesťanské společenství
Modletická ulice 1401, Praha 4

Scházíme se v Klubu Na Dně 
v Křesťanském centru (vchod E).

Srdečně vás zveme na nedělní bohoslužby přístupné
veřejnosti.

neděle 3., 10., 17., 24 a 31. prosince 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.: 777 220 791 a Jan Liebig, jan.liebig@tiscali.cz

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

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

pátek  ■■ 9.30–11.30 
Klub seniorů. Info: Petr Koťátko, tel: 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, tel.: 608 529 407, skrbko-
va.hana@volny.cz 

pátek,  ■■ od 18.30 
Teen club: pro teenagery 14–19 let. Info: Jodi Oppen-
huizen, tel.: 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, tel.: 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.)
středa 17.00 pro středně pokroč. (amer. 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.)
čtvrtek 16.00 Whale Club.
pátek 16.30 Teen Club.
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