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INFORMACE
Velkoobjemové kontejnery

KULTURA
Tóny Chodovské tvrze

NA SLOVÍČKO
s Jiřinou Jiráskovou

Konec měsíce lásky se v Praze 11 nesl
ve znamení sportu. Od 22. do 26.

května tu probíhal Týden sportu, při
němž si mohli jihoměstští občané
vyzkoušet různá sportoviště a sportovní
aktivity spojené s naší městkou částí.
Nadšenci, zvědavci i zarputilí sportovci
si tak přišli zahrát například curling,
plážový volejbal, petanque, bowling,
basketbal, squah, florbal, fotbal, tenis,
zacvičit si gymnastiku nebo aerobik,
vyzkoušet si různá bojová umění, orien-
tální tance, potápění, horolezectví nebo
veslování. Týden sportu byl tedy nabit
velmi bohatým programem. Za kvalitní
a dobře odvedenou práci patří velký dík
TJ JM Chodov, která pod záštitou
zástupce starostky Ing. Ivana Škody
a městské části Praha 11 tuto velkou
sportovní akci  připravila, a také jedno-
tlivým sportovištím Jižního Města, bez
jejichž podpory by se tato akce nemohla
uskutečnit. (Další informace naleznete
na straně 10.)

Neméně významnou událostí na poli
sportu byly Sportovní hry seniorů. Pod
záštitou městské části Praha 11 je opět
pořádalo  Centrum sociálních služeb.
I letos se konaly ve sportovním areálu
Základní školy Campanus, a to 25. květ-
na 2006. Seniorů-sportovců přišlo

opravdu hodně, celkem 282 (102 muži
a 180 žen, 34 z nich byli vozíčkáři). Přib-
ližně stejný počet diváků a fanoušků
s napětím sledoval sportovní výkony.
Moderování  akce se ujal ředitel KC
Zahrada Erik Bezdíček a o úvodní slovo
se postarala paní starostka Marta Šorfo-
vá společně se svým zástupcem Ing. Iva-
nem Škodou a novým ředitelem Centra
sociálních služeb Praha JM Janem Sem-
bdnerem.  Sportovce přišli podpořit také
další představitelé radnice – zástupci
starostky Ing. Petr Popov a Ing. Jan
Šimůnek i radní Jaroslava Vyskočilová.
Za dolní komoru Parlamentu ČR  pod-

poru vyjádřil pan poslanec Petr Bratský.
Během kulturního programu, jenž byl
součástí zahajovacího ceremoniálu,
jsme zhlédli vystoupení mažoretek Top
hotelu Praha, taneční skupinu AT Domi-
no pod vedením Ivy Vyčišťové a senior-
skou taneční skupinu Kmeti. Poté se
losovalo o televizní přijímač, který věno-
vala MČ Praha 11, a zájezd od CK
DUST, podávalo se občerstvení, hrála
hudba. A začalo se sportovat.

Pro seniory byly  připraveny zajímavé
sportovní disciplíny, mezi nimi například
chůze na 60 metrů, tenis, hody míčkem
nebo kroužkem na cíl, šipky, ruské
kuželky, veslování, slalom vozíčkářů
a další.  Nejstaršími účastníky Sportov-
ních her seniorů Jižního Města byli paní
Marie Bradnová, ročník 1914, a pan Old-
řich Koudelka, ročník 1912. Nejlepším
sportovcem her se stal pan Milan Korejs
a z vozíčkářů  toto ocenění získal Fran-
tišek Újezdský. Avšak vítězství a výsled-
ky v jednotlivých soutěžích zde nebyly
tím hlavním. Cílem všech účastníků
sportovního seniorského klání byl pří-
jemně strávený květnový den plný zába-
vy a skvělých zážitků. Tak sportu zdar
a hodně sil do příštích ročníků. 

Jana Jelínková
Fota: Ronald Hilmar

SPORTUJÍCÍ Jižní Město
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Rada MČ Praha 11 dne 23. 5. 2006 
na své 11. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ finanční prostředky ve výši 18 000 Kč

na úhradu školného za děti v zařízení
FOD Klokánek pro MŠ Hroncova

■ zadávací řízení otevřené na projekto-
vou dokumentaci pro provedení stav-
by rekonstrukce obvodového pláště
ZŠ Mendelova 550

■ záměr dlouhodobého pronájmu
pozemků v k. ú. Chodov parc.
č. 2117/396, 3322/1, 3323/1, 3326,
3336/1 a 3336/196 ulice Ryšavého,
Komárkova a Hrdličkova

■ záměr pronájmu bývalé kotelny, ul.
Brandlova č. p. 1386

■ záměr pronájmu bytu 3+KK – č. 6
v ulici Modletická č. p. 1389, formou
výběrového řízení za smluvní nájemné

■ veřejné zadávací řízení na sanaci
lodžií, výměnu zábradlí v ulici Modle-
tická 1388, 1389 a 1390

SOUHLASÍ:
■ s použitím znaku městské části Praha

11 na pozvánky ZŠ Mendelova 550
k hasičskému dni a na reklamní
a informační plakáty firmy Kompakt.

Rada MČ Praha 11 dne 16. 5. 2006 
na své 10. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ dar ve výši 6 000 Kč občanskému sdru-

žení Klub přátel Chodovské tvrze, na
pokrytí nákladů spojených se žádostí
o grant MHMP

■ finanční prostředky ve výši 380 000 Kč
na 50 % spoluúčast na kulturní akci
Tóny Chodovské tvrze

■ finanční prostředky ve výši 366 000 Kč
pro KD Chodovská tvrz na propagaci,
reklamu, vernisáže a komorní koncer-
ty a KD Klubka ve výši 10 000 Kč na
nákup odměn pro vítěze soutěže Pra-
žulák a Balonstory 2006

Výběr z jednání rady MČ

Individuální setkání občanů 
se starostkou 

a jejími zástupci
se o prázdninách nekoná

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

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

Starostka Marta Šorfová: 
267 902 204, 272 941 360

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

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

Výstava na radnici
ZUŠ Jižní Město: 
Od všeho trochu 

(práce žáků výtvarného oboru)

27. 6.–31. 8. 2006

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

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

pá: 8.00–14.00 hod.

Tel.: 267 902 323 – OŠK

MČ Praha 11, úřad městské části, odbor majetkoprávní
oznamují ve smyslu § 36, odst. 1 
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

ZÁMĚR DLOUHODOBÉHO PRONÁJMU POZEMKŮ 
parc. č. 2117/396, 3322/1, 3323/1, 3326 3336/1 a 3336/196 v k. ú. Chodov, ul.
Ryšavého, Komárkova a Hrdličkova

Záměr dlouhodobého pronájmu pozemků byl schválen usnesením Rady MČ
Praha 11 č. 0363/11/R/2006 dne 23. 5. 2006

Identifikace předmětu dlouhodobého pronájmu 
parc. č. 2117/396 – ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 1 686 m2

parc. č. 3322/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 7 131 m2

parc. č. 3323/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 18 229 m2

parc. č. 3326 – vodní plocha, o celkové výměře 22 m2

parc. č. 3336/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 13 826 m2

parc. č. 3336/196 – ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 2 612 m2

CELKEM 43 506 m2

■ pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeny do správy MČ Praha 11,
z hlediska územního plánu se nacházejí v území:

VVX – veřejné vybavení, OC – čistě obytné, IZ – izolační zeleň

Žádosti, připomínky a náměty lze zasílat v době zveřejnění záměru dlouhodo-
bého pronájmu na adresu: Úřad MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha
4, v zalepené obálce, označené heslem Dlouhodobý pronájem pozemků v uli-
cích Ryšavého, Komárkově a Hrdličkově. Podle výše citovaného zákona mají
občané právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své písemné nabídky
majetkoprávnímu odboru prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha 11.
Lhůta pro podání žádostí počíná běžet dnem oznámení záměru na úřední desce
a končí 31. července 2006. Veškeré další informace na tel. 267 902 258 – pí Zlat-
níková. Podrobnější informace o záměru dlouhodobého pronájmu pozemků
naleznete na úřední desce a na internetových stránkách ÚMČ Praha 11.

INFORMACE pro sluchově postižené občany

Následující řádky jsou určeny nejen členům Základní organizace Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v Praze 11, ale i všem zdejším sluchově posti-

ženým obyvatelům. Výbor naší ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých se schá-
zí pravidelně vždy čtvrtou středu v měsíci (kromě prázdnin) v době od 15 do
16 hodin v Centru zdravotně postižených v Jarníkově ulici 1895 na Jižním Městě
II, kde také poskytujeme odborné informace. Pokud dostaneme od městské
části Praha 11 grant na svou činnost, plánujeme na podzim letošního roku bese-
du s foniatrem. Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.

Výbor ZO SSN Praha 11

OZNÁMENÍ ÚMČ Praha 11:
Úřad MČ Praha 11 

bude v pátek 7. 7. 2006
z provozních důvodů 

uzavřen.
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Zabezpečuje s. r. o. SIRÉNA®
pro občany Prahy 11 bezplatně, 

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

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

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

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

tel./fax: 267 902 493, 
tel.: 267 902 217.

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

Jana Jelínková

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

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

Ing. Václav Šmrha

■ Od 25. 9. do 29. 9. 2006 se bude konat
výstava Jižní Město – minulost –
přítomnost – budoucnost. Můžete ji
trochu přiblížit? 

Výstava se uskuteční v rámci Dnů
Prahy 11 a bude věnována 30. výročí
obydlování Jižního Města. Jak už sám
název napovídá, v jejím rámci bychom
chtěli nejen připomenout historii naše-
ho sídliště. Přítomnost Jižního Města
představí probíhající rekonstrukce,
nové investice, a také organizace, které
zde sídlí, jeho budoucnost pak inves-
tiční záměry, studie a plány. Výstavu by
neměly tvořit pouze  statické exponáty
a výstavní panely, návštěvníky budou
informovat  i přímo  zástupci vystavo-
vatelů – městské části Praha 11, vzdě-
lávacích a společenských institucí,
organizací, které se starají o volný čas
jihoměstských obyvatel všech věko-
vých kategorií, a dalších. Výstava by
měla být průřezem Prahou 11. Pro-
gram se v současné době  připravuje
a upřesňuje. Zveřejněn bude v příštím
čísle časopisu Klíč a na webových
stránkách naší městské části. 

■ V květnu se konal již osmý ročník
sportovních her seniorů.   Sportovní
i divácký zájem o ně byl jako vždy
značný, což dokazuje, že naše městská
část má seniory velmi aktivní. Co
dalšího se pro ně připravuje? 

Aktivní účast seniorů na sportovních
hrách se pravidelně zvyšuje. Letos
poprvé byla dokonce mezinárodní –
přihlásil se na ně sportovec ze Spoje-
ných států. Naši senioři jsou opravdu

velmi aktivní a vitální, sami pomáhají
podobné akce organizovat. Centrum
sociálních služeb, které je pořadatelem
těchto sportovních her, připravuje
množství dalších akcí. Každý měsíc se
pro seniory  něco podniká. A nemusí
se jednat jen o záležitosti společenské,
jakými jsou masopust, posvícení, čaro-
dějnice, podzimní setkání seniorů,
nabízejí se jim i další příležitosti spor-
tovní, např. turnaj ve hře petanque.
Velmi oblíbené jsou i seniorské rekrea-
ce a lázeňské pobyty. 

■ Hřiště u základní školy K Milíčovu se
dočká nové podoby. Jaká sportoviště
zde vyrostou? 

Díky spolupráci městské části a sou-
kromého investora  přibudou hřiště
pro různé sporty. Svému koníčku se tu
budou moci věnovat tenisté a softbal-
listé, zahrát si bude možné i hokej,
hokejbal, streeball. Soukromý investor
vybuduje rovněž sociální zázemí pro
tyto sporty, a také tribuny, provozní
budovu a parkoviště. Územní rozhod-
nutí nabylo právní moci v prosinci
2005 a nyní se zpracovává dokumenta-
ce pro stavební povolení. Tato stavba
v částečně  nevyužívaném areálu tak
doplní  nabídku sportovních zařízení,
která  městská část buduje u všech
základních škol.

Se starostkou
paní Martou Šorfovou

hovořil Filip Procházka

(Dotazy byly redakčně kráceny.)

Zeptali jste se STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,
chci Vám poděkovat za zodpovědnost, s kterou jste přistoupili k letošním volbám do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební účast byla na Jižním Městě 70,19 %
a já jsem ráda, že tolik voličů přišlo a vyjádřilo svůj názor. Teď je na politicích, aby
s tímto výsledkem zodpovědně pracovali ku prospěchu všech občanů.

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům našeho úřadu za organizační a tech-
nické zvládnutí voleb; poděkovat všem, kteří byli členy volebních komisí, za bezp-
roblémové, kvalitní a rychlé zpracování volebních výsledků. Zpracování výsledků
voleb bylo v naší MČ ukončeno v sobotu v 17.50 hodin.

Chci poděkovat i ředitelům škol, kde volební komise pracovaly, za vstřícnost
a zázemí pro jejich náročnou práci. Poděkování patří i firmám, které nám pomoh-
ly zabezpečit volební komise po stránce materiální.

Přeji nám, aby volební výsledky vedly k prosperitě, ke zvýšení životní úrovně
občanů a k větší prestiži ČR v rámci Evropy.

Marta Šorfová
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Opatovské korálky

Příjemný Den dětí pod tradičním názvem Opatovské korálky
připravilo na sobotní odpoledne 27. května občanské sdružení
JAKA. Stovky dětí, zejména ty mladší, se zájmem sledovaly vese-
lou a bezprostřední Inku Rybářovou, která dětem vyprávěla, zazpí-
vala i zatančila, Miloše Nesvadbu i další programovou nabídku.
Objevil se v ní maxipes Fík, divadélko a kouzelník.Všichni, včetně
moderátora, usilovali zapojit chlapce a děvčata do živých činností.
Děti se příjemně zabavily a spokojeni byli i jejich rodiče. Zmíněné
sdružení ze Zdiměřic u Jesenice má s činností s dětmi dlouhodo-
bé zkušenosti. Různé aktivity pro ně chystá po celý rok, mezi nimi
i námětové letní tábory. Vhodně tak doplňuje a rozšiřuje rejstřík
jihoměstských organizátorů.

Čtvrťáci pečovali o mrňata
Jednoho květnového dne letošního roku dostali čtvrťáci z naší
Základní školy Mendelova nezvyklou příležitost – postarat se o své
malé kamarády. Zavedla jsem je totiž do Mateřského centra Dome-
ček, kam jsem kdysi moc ráda chodila s vlastními dětmi. Holky
a kluci se těšili, ale čekal je nelehký úkol: zabavit maličké klienty (ve
věku od pár měsíců po čtyři roky), a přitom se chovat slušně, neni-
čit vybavení centra, natož nervy přítomných maminek. Po dvouho-
dinovém pobytu se nedá říci nic jiného, než – povedlo se to.
Domeček naše žáčky nadchl a zpočátku rozpačité maminky byly
nakonec nadšené, že najednou mají chvilku pro sebe, že jejich rato-
lesti je pár minut nepotřebují. A jak se našim dětem Domeček líbil?
Zde jsou jejich dojmy:„Líbilo se mi, jak jsme postavili z kostek město,
a také jak jsme válčili kuličkama.“ (Lukáš) „Líbilo se mi stavět z kos-
tek i házet kuličky, všechno se mi tam moc líbilo.“ (Dan) „Bylo to
hezké.“ (Káťa) „V Domečku byla zábava, moc se mi tam líbilo.“
(Terezka) „Pěkné bylo, když jsme z kostek stavěli město a pak jsme
po sobě házeli kuličky.“ (Jára) „Líbilo se mi všecko. Bylo to hezké,
ale představovala jsem si to větší.“ (Věrča K.) „Líbila se mi klouzač-
ka.“ (Míša) „Líbilo se mi hrát si s dominem a starat se o děti.“
(Lenka) „Nádherné prostředí i pro maminky, v Domečku si užijí
a odpočinou. Batolatům se líbí mnoho krásných hraček v pokojíčku.
Ani kojenci se tam nenudí. Doporučuji všem maminkám podívat se
tam.“ (Lucka)  Věřím, že v Domečku se nebude nudit nikdo. A třeba
tam někdy znovu potkáte naše šikovné a starostlivé žáky.

Nejlepší čtyřbojařky 
chodí do ZŠ K Milíčovu
Dne 25. května 2006 se na atletickém stadionu na Kotlářce
konalo městské finále atletického čtyřboje starších děvčat. Čtyřboj
zahrnuje sprint na 60 metrů, skok daleký nebo vysoký, hod míčkem
nebo vrh koulí a závěrečný běh na 800 metrů. Družstvo žákyň ze
Základní školy s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu s počtem
8064 bodů zvítězilo s vysokým náskokem nad druhou ZŠ z Modřan.
Děvčata trénují pod vedením Josefa Tůmy v atletickém oddílu SK
Dvojka na Jižním Městě  – naše vítězné družstvo ve složení Barbo-
ra Dorazilová, 8. B, Karolína Minaříková, 9. B,Veronika Chvátalová,
9. A, Senta Brunerová, 9. A, Kateřina Miznerová, 9. B. Rovněž úspěš-
né republikové finále se konalo 18. a 19. června v Táboře. Na fotce
vidíte start závěrečné osmistovky žákyň tří nejlepších škol.

Hřiště žije
Zákoutí mezi zahradami
a dvorky staré chodovské
zástavby na jedné a hluko-
vým valem u dálnice na
druhé straně skrývá hezké
hřiště. Jen málokteří z těch,
kdo procházejí okolními uli-
cemi, a ještě méně z těch,
kdo uhání dálnicí,mají povědomí o této příjemné oáze poblíž loka-
lity U Krkavčí hrušky. Hřiště vzniklo vcelku nedávno, a to úsilím
občanského sdružení Chodov a nákladem městské části Praha 11.
Nabízí možnost opravdu kvalitního provozování hned několika
sportů.Samozřejmě,že od uživatelů to vyžaduje také šetrné zachá-
zení. O zapůjčení hřiště rozhoduje vedení občanského sdružení. Je
dobře, že na hřiště nachází cestu zejména mládež, ale i dospělí.

Slavnostní zahájení sezony

Ve čtvrtek 25. května 2006 v 18 hodin se zahajovala nová
sezona v Top hotelu Praha. Útočiště pro tuto slavnostní příleži-
tost poskytla místní krásná Japonská zahrada, počasí se nakonec
umoudřilo a nepršelo. Organizátoři ale samozřejmě počítali
i s variantou ošklivého počasí, a tak se choulostivější jedinci  mohli
bavit v interiéru hotelu. Při slavnostním zahájení vystoupily mažo-
retky a promluvila ředitelka Top hotelu Praha paní Marta Šnoblo-
vá. Hosty seznámila s programem, který byl i tentokrát  velice
zajímavý. Pozvaní jedinci z řad cestovních kanceláří, příznivců
i novinářů tak mohli řešit hlavolamy, zastřílet si z luku, dát si nama-
lovat karikaturu nebo se ozdobit bodypaintingem. Samozřejmou
součástí slavnosti byla příjemná hudba a občerstvení. Tento rok
ovšem neslavil Top hotel Praha poprvé, letos již otevíral novou res-
tauraci, další hotel Albion, a také venkovní tenisové kurty.
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Den s hasiči, policisty a vojáky
Hasičský den se konal v ZŠ
Mendelova. Jeho součástí byla
ukázka cvičení k ochraně člově-
ka za mimořádných okolností.
Děti se seznámily s prací policie
a Hasičského záchranného
sboru. Vyzkoušely si poskytová-
ní  první pomoci, byly poučeny,
jak se mají chovat při vyhlášení
mimořádného stavu, viděly
některé prvky z výcviku služeb-
ních psů. Jak dodržovat zásady
protichemické ochrany, jim
názorně předvedli čeští veteráni
ze zahraničních vojenských misí.

Den dětí v ZŠ Pošepného náměstí
Dne 1. 6. jsme všichni odcházeli do školy s radostí, protože
jsme věděli, že nás čeká napínavý den plný legrace a zábavy. Pedago-
gický sbor nám totiž připravil celodenní program s názvem Vsaď se,
že... Náladu nám nezkazil ani vytrvalý déšť. Školou se nesla radost-
ná nálada.Každá třída měla za úkol vymyslet si originální hru, jíž měla
zpříjemnit den ostatním žákům. Tak se také stalo a mohli jsme se
pustit do soutěžení.Třídy spolu soupeřily v různých aktivitách, jako
jsou například kuželky, kufr, berušky, počítačové hry, kostky, šachy...
Asi největším lákadlem pro nás všechny byla obří autodráha.Věno-
vala nám ji paní ředitelka Mgr. Dagmar Havlíčková jako dárek ke Dni
dětí. Každý si mohl vyzkoušet svůj jezdecký talent. Organizátoři pro
nás připravili závod, na jehož konci čekala vítěze odměna v podobě

sportovního auta na dálkové ovládání. Soutěžilo deset vybraných
žáků z každé třídy. Do finále postupovalo deset nejlepších závodní-
ků z celé naší školy. A jak to celé dopadlo? Zvítězil Jan Klinger 
z 9.A., na 2.místě skončil David Jurič z 6. B. a 3.místo vybojoval Josef
Ježil ze 7. C. Dopoledne se blížilo ke konci, a tak přišel čas hodno-
tit, co jsme toho dne prožili. Zeptali jsme se našich spolužáků, jak
se jim Den dětí líbil.Všichni se shodli na tom, že podobné akce by
se mohly konat častěji. Za nejlepší považovali autodráhu, počítačo-
vé hry a berušky. Žák 8. třídy nám řekl: ,,Den dětí mě překvapil hlav-
ně po organizační stránce. Nikde nebyl zmatek, všichni si
nepřetržitě hráli a užívali si skvělou atmosféru!“ A názor žačky 
z 5. třídy: ,,Opravdu bylo vidět, že děti mají svátek!“ Už teď se všich-
ni těšíme na příští Den dětí a doufáme, že si jej užijeme stejně jako
ten letošní – Lenka Kašparová,Tomáš Valenta, žáci 8. C.

Zákulisí voleb
Jedny volby máme za
sebou, další nás čekají na
podzim. Většina z nás, ať
zaujímá k volbám jakýko-
liv postoj, zná povětšinou
jenom jejich vnější strán-
ku: volební místnost,
komisi, plentu, urnu,
volební akt.Když se řekne
zákulisí voleb, každého
spíš napadne neveřejné
vyjednávání kolem kandidátů uvnitř jejich stran či hnutí, a třeba i
mezi politickými subjekty navzájem. Zákulisí voleb ale představuje
také množství hodin obětavé, zodpovědné, pečlivé práce stovek
lidí. Jsou povinni zajistit volby po technické stránce tak, aby bylo
co nejméně výhrad –  nejlépe žádné – k jejich organizaci a k objek-
tivnosti jejich výsledků.Z množství fotografií, které beztoho zachy-
cují pouhý zlomek všeho dění, trvajícího dlouhé týdny, vybíráme
jednu, dokumentující odevzdávání výsledků z jednoho volebního
střediska Prahy 11 po ukončení voleb v sobotu odpoledne 3. červ-
na 2006 na pracovišti ÚMČ ve Vidimově ulici.

Olympijské hry waldorfských škol

Páteční a sobotní den, 26 a 27. května 2006, se v tělocvičně
Gymnázia Opatov a na sportovišti Základní školy Ke Kateřinkám
na Jižním Městě nesl ve znamení olympijských her, které pořádaly
waldorfské školy. Slavnostně zahájeny byly v sedmnáct hodin zapá-
lením olympijského ohně, nastoupením vlajkonošů z 5. tříd a za-
zpíváním hymny olympijských her v duchu starého Řecka.
V sobotu se pak konaly hry samé. Po nastoupení všech olympio-
niků v chitonech (dobových řeckých oděvech), složení jejich slibu
a slibu rozhodčích začala sportovní klání. Mezi disciplíny, v nichž se
žáci utkali, patřil hod břemenem do dálky, skok do dálky z místa,
zápas a štafeta. Všichni sportovci zachovávali pravidla čestného
boje a zápolili s radostí a velkým nasazením. Poslední disciplínou
byl pak maraton, který se běžel v Centrálním parku na Jižním
Městě. Při závěrečném ceremoniálu byli vyhlášeni vítězové  jedno-
tlivých disciplín, závodníci obdrželi pamětní medaili a upomínkový
list a vyslechli si olympijskou průpověď.

Videofestival na Jižním Městě 

Dne 12. května 2006 byly v knihovně Základní školy Mikulova
vyhlášeny výsledky soutěže Video-Expert. Soutěž pro žáky základ-
ních a středních škol v tvorbě hraných videopořadů se připravova-
la prakticky jeden rok. Soutěž byla bohatě dotována cenami, které
z převážné části věnoval hlavní sponzor – Centrum.cz. Filmy žáků
z celé České republiky měly hlavní společný znak – humor. Nouze
o nápady skutečně nebyla.Ve finále zhlédla pětičlenná porota osm
snímků a vybrala celkového vítěze – film „Dívky z 8.A nikdy nekou-
ří !“ sValentýnou Kravetsovou z Ukrajiny v hlavní roli. Všechny sním-
ky byly ve finále odměněny. Závěrečné slovo měla Ivana Guthová,
zástupkyně odboru školství a kultury MČ Prahy 11, a vyzdvihla
v něm přínos soutěže v oblasti dramatické a multimediální výchovy.
Příští ročník soutěže má uzávěrku 31. 3. 2007 a očekává se velká
účast. Podrobnosti se dozvíte na internetové adrese ZŠ Mikulova.
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Ing. Ivan Škoda (ČSSD)

Předposlední májový
týden na Jižním

Městě byl plně ve zna-
mení sportu. Dne 25.
května se konaly již tra-
diční, oblíbené a široko
daleko známé sportov-
ní hry seniorů. S úža-
sem jsem sledoval,

jakou mají naši senioři kondici. Jejich
elán jim mohou tiše závidět i lidé pod-
statně mladší. Osobně jsem se o tom
přesvědčil při jiné příležitosti, a k té se
ještě vrátím. Sportovní hry seniorů
jako vždy pořádalo Centrum sociálních
služeb Praha Jižní Město a veřejnosti se
při nich představil jeho nový ředitel Bc.
Jan Sembdner. Panu řediteli přeji, aby
se mu práce dařila, aby naši obdivu-
hodní senioři byli se službami CSS spo-
kojeni. A protože my mladší jsme se
jimi nechtěli nechat zahanbit, uspořá-
dali jsme ve spolupráci s TJ JM Chodov

od 22. do 26. května Týden sportu.
Obyvatelé naší městské části tak měli
jedinečnou příležitost – zdarma si
vyzkoušet jihoměstská sportoviště,
včetně těch špičkových. A zájem tomu
odpovídal, účast byla opravdu vysoká.
Týden sportu se povedl a splnil svůj
účel. Já jsem to zkusil s fotbalem, a to
byla ta chvíle, kdy jsem s obdivem
vzhlížel k našim seniorům... Bylo to
náročné a druhý den jsem se celý bolel.
A to jsem byl většinou na střídačce…
Týden sportu uzavřel turnaj v bowlin-
gu, v němž naši městskou část repre-
zentoval tým složený z představitelů
radnice. Chci poděkovat všem jiho-
městským sportovištím, která se na
Týdnu sportu podílela a postarala se
o jeho skvělý průběh. Ukázalo se, že
nabídka sportů a sportovních zařízení
je na Jižním Městě opravdu bohatá.
Tolik příležitostí ke sportování
v mnoha pražských městských částech
nemají. Važme si toho. O prázdninách
navíc budou naše školy jako každý rok

udržovat provoz na svých hřištích.
Podrobné informace, kdy budou otev-
řena pro veřejnost, přináší toto číslo
Klíče. V červnu jsem s radostí přijal
pozvání do Chodovské tvrze, kde
Gymnázium Budějovická, které má
v Praze 11 detašované pracoviště, slav-
nostně předávalo maturitní vysvědčení.
Přiznávám, že jsem se neubránil dojetí,
některé z těch maturantů totiž znám již
od kolébky. Maturitní zkouška je vstu-
pem do dospělosti, a v ní maturanty
čeká asi více starostí než radostí. Přej-
me jim, aby starostí bylo co nejméně
a radostí co nejvíce, přejme jim v tom
„dospělém světě“ hodně úspěchů.
Závěrem mi dovolte, abych jménem
svým i jménem svých sociálně demo-
kratických kolegů, radních Mgr. Jiřího
Poláka a paní Jaroslavy Vyskočilové,
poděkoval našim občanům, kteří 
2. a 3. června přišli k volebním urnám,
ať už volili kohokoli. Děkujeme všem
jihoměstským voličům, a zejména těm,
kteří dali důvěru ČSSD.

Ing. Petr Popov (ODS)

Chtěl bych poděko-
vat všem, kdo

přišli k parlament-
ním volbám, hojná
účast voličů je důkazem
touhy po změně, po
reformách. Daňové
zatížení obyvatel je
velké, důchodová refor-

ma se neustále odkládá, zdravotnictví
pokulhává, a ve vyjmenovávání neřeše-
ných problémů bych mohl pokračovat.
Nově vzniklá politická reprezentace
musí tyto problémy rychle řešit, tím
spíše, že je třeba využít současné příz-
nivé hospodářskou situace v naší
republice. Řešení se totiž lépe nachází
i přijímá v situaci, kdy se ekonomice
daří, než v období krize, kdy se rozhod-
nutí činí pod tlakem. Podle Liberální-

ho institutu jsme si „den daňové svobo-
dy“ letos připomněli 13. června. Snad
jej příště v důsledku reforem posuneme
v kalendáři k výrazně dřívějšímu datu.
U sousedů na Slovensku se díky úspěš-
ným ekonomickým reformám „slavil“
již 1. června 2006. „Den daňové svobo-
dy“ totiž rozděluje rok na dvě části:
v první se pracuje na zaplacení daní
a odvodů do veřejných rozpočtů, až ve
druhé části lidé vydělávají pro sebe
a své potřeby. Snad se tedy podaří roz-
bít volební pat a nová vládní koalice
najde odvahu k reformám.

V týdnu před volbami se konal tradič-
ní mezinárodní folklorní festival „Praha
srdce národů“, který spolu s naším hlav-
ním městem pořádalo Slovenské folklor-
ní sdružení Limbora, a to za účasti
občanských sdružení národnostních
menšin. Pražanům se představil multiet-
nický folklor v mnoha podobách.

Červen nebyl jen měsícem voleb,
spolu s lidmi na celém světě žijeme
mistrovstvím světa v kopané. Po šest-
nácti letech jsou mezi účastníky i naši
fotbalisté, a tak jim držíme palce, aby
postupovali vítězně od zápasu k zápa-
su. Gól do vlastní branky by si neměla
dát na konci června ani nová poslane-
cká sněmovna a výkop by se měl poda-
řit i vládní koalici. 

Dva státní svátky na začátku čer-
vence sahají hluboko do českých dějin.
Ve středu 5. července si na Velehradě
připomeneme památku svatých Cyrila
a Metoděje a den nato v Betlémské
kapli v Praze památku velkého Mistra
Jana Husa.

A děti se konečně dočkaly vytouže-
ných prázdnin. Čtenářkám a čtenářům
Klíče přeji příjemně prožitou dovole-
nou, plnou sluníčka a letní pohody.
V září se opět sejdeme.

Úřad městské části Praha 11 si vás
dovoluje informovat o výstavě

k třicátému výročí osídlení Jižního
Města. Bude se konat od 25. do 29.
září na travnaté ploše při Opatovské
ulici naproti stanici metra Háje
a umožní vám  nahlédnout do minu-
losti, přítomnosti i budoucnosti naše-
ho sídliště, největšího v republice. Na
přípravě výstavy budou spolupraco-
vat nejen všechny odbory ÚMČ Praha
11, ale i firmy sídlící v naší městské
části a další organizace z oblasti kul-
tury, zdravotnictví, životního prostře-
dí atd.

Prosíme také občanská sdružení
a zájmové organizace, které působí na

Jižním Městě a mají zájem o prezenta-
ci na této výstavě  nebo v programu
Dnů Prahy 11, jichž bude  tato výsta-
va součástí, aby nás kontaktovali. Pra-
covníci příslušných odborů Úřadu
městské části Praha 11 pak vyberou
nejzajímavější a nejpoutavější z vašich
příspěvků.

Pokud jste činní ve vzdělávacích
procesech, za oblast předškolní výcho-
vy kontaktujte paní Ivanu Malínskou,
tel. 267 902 328, za oblast základního,
středního, vyššího odborného, vysoké-
ho a uměleckého školství paní Ivanu
Guthovou, tel. 267 902 324. Pokud je
vaší doménou svět kultury, spojte se
s Bc. Markétou Horákovou, tel.

267 902 323. V případě aktivit týkají-
cích se sportu, tělovýchovy a volného
času se obracejte na Ing. Vlastu Diro-
vou, tel. 267 902 325. Jestliže působíte
ve sféře výstavby či rozvoje Jižního
Města, ozvěte se Ing. Petře Vláškové,
tel. 267 902 473. Ostatní občanská
sdružení a zájmové organizace mo-
hou volat paní Evu Černou,  tel.
267 902 213.

Předem děkujeme za spolupráci,
těšíme se na vás na výstavě k třicáti-
nám Jižního Města i při Dnech Prahy
11 a doufáme, že se nám společně
podaří ukázat naši městskou část
v celé její pestrosti, zajímavosti a kráse. 

Jana Jelínková

VÝSTAVA k třicátinám Jižního Města
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PŘEDSTAVUJEME: Odbor správy majetku
ÚMČ Praha 11
Odbor správy majetku vykonává čin-

nosti související s právy a povin-
nostmi městské části Praha 11 jako
vlastníka majetku, bytových a nebyto-
vých objektů. Mj. řídí správní firmy,
které na základě mandátních smluv plní
pro městskou část funkci správce objek-
tů, a spolupracuje s nimi.

V oblasti koncepce a strategie se spo-
lupodílí na vytváření a rozpracování
záměrů Prahy 11 na postupnou plošnou
regeneraci objektů v jejím majetku, na
realizaci programu „bezpečné město“,
na odstraňování vad panelové výstavby
apod. V této souvislosti připravuje
a postupně realizuje investiční akce, roz-
sáhlé opravy bytového a domovního
fondu, některé dopravní stavby místního
významu i akce v oblasti životního pro-
středí, kde spolupracuje na přípravě
a realizaci vybraných zakázek – např.
kontejnerová stání, vybavování dětských
hřišť novými herními prvky, rozšiřování
a úprava parkových ploch apod. 

Odbor v rámci svých povinností
a kompetencí: 
■ Sestavuje návrh rozpočtu v oddíle

bydlení, komunální služby a územní
rozvoj a připravuje návrh plánu hos-
podářských činností, spojených se
správou a údržbou bytových a nebyto-
vých objektů a bytů. Ve spolupráci
s příslušnými odbory připravuje roz-
počet a přehled jmenovitých staveb-
ních investičních akcí v oddílech
doprava, zdravotnictví, ochrana život-
ního prostředí, sociální péče, tělový-
chova, státní správa atd.

■ Kontroluje a řídí realizaci akcí při
údržbě bytového fondu, investičních
akcí při regeneraci objektů, doprav-
ních staveb, staveb v oblasti životního
prostředí a investičních akcí v rámci
objektů Úřadu městské části Praha 11.

■ Za vlastníka městskou část Praha 11
se účastní jednání v územním, staveb-
ním a kolaudačním řízení.

■ Řeší stížnosti nájemníků – v návaz-
nosti na pokyny kontrolního odboru,
bytového oddělení a odboru majetko-

právního. Kontroluje technický stav
bytového a domovního fondu. Výsled-
ky šetření, přehled provedených
oprav,  případně návrhy na další systé-
mová opatření předkládá  komisi pro
správu majetku, jeho privatizaci
a posuzování stavebních investic,
poradě vedení městské části, případně
Radě či Zastupitelstvu městské části
Praha 11.

■ Představitelům nově vzniklých byto-
vých družstev, ustavených pro převod
majetku v rámci privatizace a úplatné-
ho převodu bytových domů v majetku
městské části, poskytuje informace,
rady a zkušenosti z již realizovaných
regenerací bytových objektů, zeleně,
parkovacích ploch apod. Spolupracu-
je s odborem územního rozvoje při
kontrole provedených prací v souvis-
losti s uvolněnými finančními pro-
středky z Fondu regenerace Jižního
Města, poskytovanými bytovým druž-
stvům.

Ing. Přemysl Šafařík,
vedoucí odboru správy majetku

Za poslední rok klesly ceny bytů v Praze 11
v průměru o dvě procenta. V porovnání

s vývojem v ostatních částech Prahy je to trend
zcela opačný. Nejsou to pro Jižní Město pří-
jemná čísla, ale není se co divit. Pouze se
potvrdily předpoklady realitních makléřů
a zčásti i urbanistů, že pokud se s touto loka-
litou nebude něco razantního dělat, poklesu
cen našich bytů se nevyhneme. Nejedná se
však o celou Prahu 11. V okolí nově dostavě-
ného obchodního centra Chodov se ceny bytů
naopak zvyšují a s jistým „usazením“ a zaze-
leněním lokality se dá předpokládat další růst
jejich hodnoty. Poslední vývoj v cenách zdej-
ších bytů dává jasně najevo, že katastrofické
odhady některých občanských sdružení, ale
i části odborné veřejnosti, týkající se znehodnocení cen
nemovitostí v okolí nového centra, jsou liché. Smysluplná
výstavba ceny okolních nemovitostí naopak zvyšuje. Ale i zde
je potřeba jisté dávky střídmosti, ne každou stavbu totiž lze
považovat za smysluplnou.

Nejdramatičtěji poklesly ceny bytů u stanice metra Háje –
reagují tak na neutěšený stav obchodního „centra“ Háje,
jakož i nedokončenou výstavbu tzv. komplexu Milíčov. Mak-
léři však předpokládají, že ceny bytů se tu budou razantně
zvyšovat, především s očekávající revitalizací této lokality,
s níž se v horizontu několika let počítá. Lze předpokládat, že
porostou i ceny nemovitostí poblíž stanice metra Opatov, spo-
lečnost Sekyra Group zde zahájila výstavbu administrativní-
ho centra, a to se v cenách okolních bytů nepochybně odrazí.
Ne zcela jasné jsou dopady výstavby Komunitního centra
Matky Terezy v Hájích. Podle odborníků jsou možné obě vari-
anty, jak zvýšení, tak snížení cen přilehlých domů. Zde zále-
ží především na tom, jaké budou zkušenosti s provozem
centra a jak bude vyřešena úprava jeho okolí.  V cenách bytů
na Jižním Městě jsou veliké rozdíly. Najdeme tu lokality, ve
kterých se cena panelových bytů pohybuje nad úrovní nových

bytů cihlových, a stejně tak lokality, kde cena
bytů patří k nejnižším v Praze.

Pokud uvažujete o koupi, nebo naopak
o prodeji bytu, pak vám přinášíme několik zají-
mavých informací. Rozdíly v cenách bytů
v Praze 11 jsou opravdu značné. Podle informa-
cí realitních makléřů se mohou ceny za jeden
metr podlahové plochy jinak zcela totožných
bytů lišit až o 20 000 korun! Určujícím fakto-
rem pro cenu ale není jen kvalita a velikost
bytu, rozhodující úlohu zde může hrát lokalita,
v níž se nachází. Obecně platí, že nejlevnější
jsou větší byty ve velkých domech, a pokud se
k tomu přidá mírná zchátralost objektu, absen-
ce plastových oken, původní, a dnes už nevyho-
vující bytové jádro a hustá okolní zástavba, pak

se dostaneme na cenu již kolem 23 000 Kč/m2. Takový byt
o velikosti 3+1 pak v závislosti na kvalitě a stavu od 1,4 do
zhruba 2,1 milionu korun. Lokality nejdražších panelových
domů na Jižním Městě se nacházejí především v těsné blízkos-
ti Kunratického lesa, kde blízkost zeleně a na druhé straně kva-
litní občanská vybavenost hodnotu bydlení vyvyšují nad
pražský průměr. Byty v okolí lesa Milíčovského a Hostivařské-
ho nejsou o mnoho levnější, tato lokalita ale na dostavbu kva-
litní občanské vybavenosti ještě čeká. Byt o velikosti 40 m2 tu
pod 1,5 milionu nekoupíte, a pokud máte zájem o byt větších
rozměrů, tak za 3+1 tady zaplatíte mezi 1,9 a 2,9 milionu
korun. V cenách za metr čtvereční od 27 000 do 36 000 korun.
Zcela zvláštní kapitolou jsou byty v jižní části Hájů, jejich
potencionálně vysokou cenu zatím brzdí průtahy s výstavbou
v okolí. Především dokončení výstavby bytů v lokalitě Milíčov
jejich cenu přiblíží k bytům v těch nejzajímavějších lokalitách
na Jižním Městě. Zcela nejdražší byty v Praze 11 ale nejsou
panelové. U řadových domů v okolí Hostivařského lesoparku
se s cenou pod 42 000 Kč/m2 nesetkáte, cenový strop se tu dá
očekávat kolem 60 000 Kč/m2.

Daniel Urban, foto: archiv

DOPAD NOVÉ VÝSTAVBY na ceny bytů
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PRÁZDNINY na školních hřištích
Blíží se čas letních prázdnin, a tak

vás jistě napadne, zda je možné
i v tomto období využívat školní hřiš-
tě. Samozřejmě že ano. I v červenci
a v srpnu budou všechna hřiště v urči-
tých hodinách otevřena pro veřejnost .
Pro vaši snadnější orientaci jsme při-
pravili přehled jednotlivých školních
hřišť a jejich provozní dobu.

Je však třeba zdůraznit:
1. veřejnost má na hřiště přístup

pouze ve vyhrazených hodinách,
2. každý příchozí je povinen dodržo-

vat řád, který je na hřišti vyvěšen,
3. v případě porušování řádu může

správce veřejnost z hřiště vykázat,
4. zejména je zakázáno vstupovat na

hřiště se psy, v nevhodné obuvi,

přinášet skleněné láhve a jiné
nebezpečné předměty, na hřišti
kouřit, pít alkohol, konzumovat
návykové látky, poškozovat zaříze-
ní atd. 

Ing. Vlasta Dirová,
odbor školství a kultury

ÚMČ Praha 11

▼ Donovalská

PO–PÁ: 9.00–12.00, 15.00–20.00
SO: 9.00–12.00, 15.00–20.00
NE: 9.00–12.00, 15.00–20.00

▼ Mikulova

PO–PÁ: 9.00–12.00, 14.00–20.00
SO: 9.00–12.00, 14.00–20.00
NE: 10.00–12.00, 14.00–20.00

▼ Mendelova

ÚT–PÁ: 10.00–20.00
SO: 10.00–20.00
NE: 10.00–20.00

▼ Ke Kateřinkám

PO–PÁ: 10.00–12.00, 15.00–20.00
SO: 10.00–12.00, 15.00–20.00
NE: 10.00–12.00, 15.00–20.00

▼ Campanus

PO–PÁ: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
SO: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
NE: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00

▼ Květnového vítězství 57

PO–PÁ: 10.00–20.00, tenis do 20.00
SO: 10.00–19.00, tenis do 20.00
NE: 10.00–19.00, tenis do 20.00

▼ Květnového vítězství 1554

PO–PÁ: 10.00–20.00
SO: 10.00–20.00
NE: 10.00–20.00

▼ K Milíčovu

PO–PÁ: 10.00–12.00, 14.00–20.00
SO: 10.00–12.00, 15.00–20.00
NE: 10.00–12.00, 15.00–20.00

▼ Pošepného náměstí

PO–PÁ: 10.00–21.00
SO: 10.00–21.00
NE: 10.00–21.00
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

Stanoví:
■ počet členů Zastupitel-

stva městské části Praha-
-Újezd na volební období
2006–2010 na 9 členů.

Oznamuje:
■ vítěznou firmu na výstav-

bu splaškového kanali-
začního řadu v ulicích
K Mostu a K Motelu –
firma KSF, spol. s r. o.

Pověřuje:
■ revizní komisi k prověře-

ní střetu zájmů zástupce
starosty pana Josefa
Nováka podle Etického
kodexu zastupitelstva.

Schvaluje:
■ úpravy rozpočtu

k 06/2006 v příjmech
a výdajích,

■ žádosti o dotace na inves-
tiční akce pro rok 2007,

■ společnou investici měst-
ské části a firmy Eltodo
Citelum na akci  osvětlení
parkoviště viladomy,

■ zadání vypracování doku-
mentace k územnímu
řízení a stavebnímu povo-
lení vodovodu v ulici Nad
Statkem ing. Dusilovi,

■ nabídku firmy Stathebot,
spol. s r.o., na opravu
rodinného domu
č. p. 218.

Souhlasí:
■ s projektem pro územní

rozhodnutí na Obytný
park Amade – 2,

■ s opravou chodníků ve
správě městské části
v sídelní části Kateřinky.

Úplné znění textů 
je vyvěšeno na Úřední

desce, informačních
vývěskách a na webových

stránkách úřadu.

Příští zasedání 
zastupitelstva se bude

konat v úterý 18. července
2006 od 19.00 hod 

v zasedací místnosti úřadu
městské části.

Městská část získala na základě
žádostí v posledních dvou letech

sponzorské dary ve výši 658 700 Kč.
Tyto dary městská část používá na
pořádání kulturních a sportovních akcí
jako je například dětský den, cyklistic-
ký závod, koncert zvonkohry, hokejo-
vý zápas, pálení čarodějnic nebo
taneční zábavy. Velká část  finančních
prostředků z těchto sponzorských darů
a dále částka za odpuštění platby věc-
ného břemene Čs realitám, a. s. je ulo-
žena na speciálním kontu „val“, který
byl zřízen v roce 2004.

Zastupitelstvo Městské části Praha-
-Újezd nejen sponzorské dary přijímá,
ale také každý rok  uvolňuje pravidelné
finanční dotace pro SK Újezd, Svaz dia-
betiků a pro některé fyzické osoby, které
se ocitly v sociální nebo zdravotní tísni.

V loňském roce bylo na účet fotba-
lového klubu SK Újezd poukázáno
30 000 Kč na zakoupení nové sekačky
a Svazu diabetiků byl předán příspěvek
ve výši 3 000 Kč na rekondiční pobyt
diabetiků z naší městské části.

V letošním roce městská část uvol-
nila ze svého rozpočtu částku  133 500

Kč, ze které naši fotbalisté obdrželi
opět 30 000 Kč na renovaci travnaté
plochy a Svaz diabetiků 3 500 Kč.
Zbylá částka byla zastupitelstvem roz-
dělena mezi povodněmi postižená
města, a to konkrétně 60 000 Kč pro
město Veselí nad Lužnicí a 40 000 Kč
pro obec Káraný.
Lenka Lorencová, odbor ekonomický

Foto: archiv

SPONZORSKÉ DARY pro MČ
FINANČNÍ DOTACE poskytované MČ

JAK JSME HLASOVALI ve volbách 
do Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, které se konaly ve dnech 2. a 3. června 2006,

hlasovalo v naší městské části 1268 voličů z celkového počtu
1687 voličů. To představuje 75 % účast.

Jak jsme hlasovali? ODS v naší městské části jednoznač-
ně vyhrála, získala 755 hlasů (59,96 %), pro ČSSD hlasovalo
209 voličů (16,6 %), KSČM získala 65 hlasů (5,16 %), KDU-
-ČSL měla 58 hlasů (4,6 %) a Stranu zelených volilo 110 voli-
čů (8,73 %). Z ostatních stran, které se nedostaly do PS PČR,
získalo v naší městské části 1–7 hlasů ještě 16 stran. 

Děkujeme za účast ve volbách a za pochopení s umístěním
sídel volebních okrsků. Volební okrsek na Formanské ulici
byl zřízen pro jeho dostupnost pro naše starší občany, bydlí-
cí v Újezdu.

JUDr. Martina Maříková, odbor občansko-správní

ZPOMALOVACÍ PRAHY V Kateřinkách

Jak jsem již informovali ve Zpravodaji městské části, Městská
část Praha-Újezd připravuje ve spolupráci s Technickou

správou komunikací (TSK) realizaci dvou zpomalovacích
prahů na Formanské ulici v Kateřinkách. Současně s nimi
budou prodlouženy chodníky od autobusové zastávky Kate-
řinky směrem k novým viladomům a od zastávky Ke Smrčině
směrem k Újezdu. Jeden bezbariérový práh bude  umístěn
před ulicí Milíčovskou a druhý před ulicí U Močálu. 

Po doplnění vyjádření od Pražských vodovodů a kanaliza-
cí, Pražské vodohospodářské společnosti a Hasičského
záchranného sboru zahájil odbor výstavby  úřadu Městské
části Praha 11 stavební řízení.

Celkové investiční prostředky potřebné na realizaci prahů
činí cca 500 000 Kč, a to včetně dopravního značení. Městská
část uvolní ze svého rozpočtu  150 000 Kč,  BESIP uvolnil ze
svého rozpočtu 200 000 Kč a TSK zajistí  zbývající část 150
000 Kč z některých akcí, které nebudou v letošním roce rea-
lizovány. Předpokládáme, že stavba bude zahájena v letních
měsících, červenec-srpen, s tím, že zpomalovací práh před
ulicí Milíčovská se zahájí a stavebně dokončí  v první etapě.

Václav Drahorád, místostarosta

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 13. 6. 2006

Hezkou dovolenou 
a dětem příjemně 

strávené prázdniny 
přejí pracovníci 

úřadu městské části.
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V týdnu od 22. do 26. května probíhal
na sportovištích Jižního Města

Týden sportu. Konal se pod záštitou
zástupce starostky městské části Prahy
11 Ing. Ivana Škody a ve spolupráci s TJ
JM Chodov. Celého týdne se aktivně
účastnilo 520 registrovaných účastníků
a 350 dětí z mateřských a základních
škol. Dovolte mi shrnout průběh Týdne
sportu v novém sportovním areálu
Sport-centrum Zelené zdraví, kde byl
připraven program pro ty menší
a nejmenší sportovce. V pondělí to byla

exhibice René Živného a Pepy Dresslera
– na ně se přišla podívat mládež, jež
vyznává skate, in-line brusle, freestyle
kola a další. V úterý byl na pořadu ori-
entační běh pro děti. Využily ho přede-
vším školní družiny. Dětský den,
pořádaný ve spolupráci s oddílem Mladý
sportovec ve středu, navštívily hlavně
družiny a školky. Zaregistrovali jsme
účast zhruba 250 dětí. Díky našim part-
nerům žádné dítko neodešlo s prázdnou.
Ve čtvrtek byl obrovský zájem o horole-
zectví a potápění. Děti byly úplně unese-
né možností vyšplhat na patnáctimetrový
stožár, a poté se velmi rychle spustit na
laně dolů. Vše bylo naprosto profesionál-
ně zabezpečeno horolezeckým klubem TJ
JM Chodov. Pro nepřízeň počasí nebylo
možné v praxi vyzkoušet potápění,
zůstalo jen u promítání a teorie. S orga-
nizací a péčí o bezpečnost našich
nejmenších pomohli studenti VOŠ
managementu sportu při ČSTV, za což
jim děkujeme. Jelikož se na všechny
zájemce možná nedostalo, pravděpo-
dobně se bude tato úspěšná akce v příš-
tím roce opakovat. Doufáme, že nás
v tomto záměru a snaze podpoříte. Třeba
jen svými připomínkami k organizaci
a průběhu letošního Týdne sportu. Zaš-
lete je prosím na můj e-mail:
hrabal@tjjmchodov.cz. 

Petr Hrabal, TJ JM Chodov

Sportcentrum
Jonathan
V rámci Týdne sportu se konaly v teniso-
vém areálu Jonathan  L.S. dny otevřených
dveří. Na profesionálním  tenisovém povr-
chu zn. DecoTurf US OPEN se utkalo
množství mladých i starších sportovců.
S tím větším potěšením, že v těchto dnech
se neplatilo vstupné, a tak si mohli zdarma
vyzkoušet, jak se hraje na největších teni-
sových dvorcích světa. Se zájmem si také
prohlédli  další prostory sportovního are-
álu – určené pro  fitness, aerobik, solárium,
saunu, stolní tenis – a poseděli v příjem-
ném prostředí Pizzerie Jonathan, kam
může člověk zajít i jen tak, vypít si  pivo
nebo kávu. Další informace na www.jonat-
han.cz  nebo na tel. 736 503 868. A kde
nás najdete? Na Sádce. Celá adresa zní:
Sportcentrum Jonathan L.S., K Dubu 9,
Praha 4-Chodov.

JAK PROBÍHAL Týden sportu

Squashpoint
Týden sportu v našem centru Squashpoint
proběhl v nadšené sportovní atmosféře.
Zúčastnili se ho jak jednotlivci, tak celé škol-
ní kolektivy. Jsme velice rádi, že naše účast
v této akci přispěla k propagaci zdravého
životního stylu mezi občany, a nejenom
z Prahy 11. Pevně doufáme, že se vám u nás
líbilo a že příště k nám  přijdete dříve než
zase až za rok, při Týdnu sportu II, že využi-
jete naší letní nabídky. Na léto pro vás totiž
máme připraveny speciální akce. Těšíme se
na vás!  Více informací na www.squashpo-
int.cz nebo na tel. 272 940 089.

Tenis Centrum
Donovalská
V rámci Týdne sportu se v našem areálu
vystřídalo množství lidí, kteří si i přes
nepřízeň počasí vyzkoušeli  plážový volej-
bal, tenis a fotbálek. Na léto pro vás máme
připravenou akci „od úsvitu do soumra-
ku“, kdy si po telefonické dohodě můžete
přijít zahrát výše zmíněné sporty. Více
informací na tel. 736 762 150.

Squash Bowling
Centrum
Ve dnech 22.5.–26.5. žil areál Squash Bow-
ling Centra na Chodově Týdnem sportu.
Návštěvníci si sem přišli vyzkoušet squash,
bowling, fitness, spinning, veslování. Na
tuto roční dobu nečekaně chladné počasí
nahrávalo sportování uvnitř objektu, a tak
se v něm za týden vystřídalo přes 520
návštěvníků. Největší zájem byl o squash
a bowling. Řada návštěvníků také využila
možnosti zdarma si protáhnout svaly
v krásném prostředí místní posilovny
nebo vyzkoušet kvalitní instruktory zdejší-
ho Spinning clubu Káji Polívkové. Veškeré
informace o areálu i jednotlivých aktivitách
najdete na www.sbcentrum.cz nebo na tel.
272 92 44 92.

Fitklub Ludvík
V rámci Týdne sportu  se  veřejnost sezna-
movala s naší špičkovou posilovnou v are-
álu TJ JM Chodov. Zájemce o fitness
oslovila hlavně nabídka konzultací, vytvoře-
ní speciálních cvičebních a stravovacích
plánů, a to jak pro sportovce, tak pro seni-
ory. Přijďte se i vy přesvědčit, s jakou péčí
a starostlivostí se vám budeme věnovat!
Více informací na www.tjjmchodov.cz
a nebo na tel.: 272 953 125
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JARNÍ SLAVNOSTI 2006

Jihoměstský Svátek souse-
dů  se 30. května 2006 sla-

vil v zahradě  Úřadu
městské části Praha 11 za
deštivého počasí. Jen díky
pár statečným jihoměst-
ským občanům, zaměstnan-
cům úřadu a představitelům
městské části Praha 11 měly
děti z mateřských škol,
základních škol a Základní
umělecké školy Jižní Město
pro koho vystupovat. Přes
neustávající proudy vody
z šedivé oblohy jsme v půl
desáté náš Svátek sousedů
zahájili. Statečné návštěvní-
ky  přivítala paní starostka
Marta Šorfová. Já jakožto
moderátorka jsem všechny
přítomné ustavičně povzbu-
zovala, aby nehleděli na
promáčené boty a vydrželi s námi až do
konce. Měli se totiž na co těšit. 

V dopoledním bloku vystupovali
žáčci mateřských škol Vejvanovského,
Mírového hnutí, Chodovské a Křejp-
ského, tančili pro nás, zpívali, recitova-
li a hráli na flétny. V odpoledním

bloku jsme zhlédli vystoupení žáků
škol základních, a nejen z naší městské
části. O program se postarala Základní
škola Mendelova, Chodovská, Pošep-
ného náměstí, Mikulova, a také ZŠ
Drtinova z Prahy 5 a Klub sportovního
tance Silueta Praha. Opět se zpívalo,

tančilo, hrálo a recitovalo.
Žáci základních škol  – od
prvňáčků po osmáky –
nám  předvedli, co všechno
se ve volném čase naučili
a jak umí skvěle pobavit.
V pozdnějších odpoled-
ních hodinách jsem mode-
rátorské žezlo předala
Základní umělecké škole
Jižní Město, a ta skvěle
zvládla závěr odpoledního
programu. 

Ráda bych poděkovala
sponzorům, kteří nám
pomáhali Svátek sousedů
organizovat – Centru Cho-
dov za finanční podporu,
hotelu Horst Opatov za
skvělé občerstvení pro
účastníky i diváky. Poděko-
vání patří také  všem dětem

a dospělým, kteří nás po celý den skvěle
bavili. Svátek sousedů se i přes nepřízeň
počasí a díky obětavým organizátorům –
zaměstnancům ÚMČ – vydařil, a tak se
můžeme těšit na jeho další ročník. 

Jana Jelínková
Foto: Filip Procházka

Letos již posedmé uspořádalo
Občanské sdružení Roztyly

v areálu Základní školy Pošepné-
ho náměstí tradiční Jarní slav-
nosti Jižního Města II. Tato
sportovně společenská událost
přilákala občany a občánky
z celého Jižního Města řadou pří-
ležitostí ke sportovnímu vyžití
i doprovodným kulturním pro-
gramem, který vyvrcholil velko-
lepým ohňostrojem.

Na nově vybudovaném fotba-
lovém hřišti bojovalo 21 fotbalo-
vých týmů o pohár Jižního
Města II, na dalších sportoviš-
tích souběžně probíhal turnaj
v plážovém volejbalu smíšených
amatérských trojic a soutěže
v in-line a skateových disciplí-
nách. Ty byly obohaceny o exhi-
bici vynikajícího in-line
závodníka Ondry Cirkuse, který
předvedl několik obdivuhod-
ných a technicky náročných
triků. Pro nejmenší sportovce
byla připravena dětská olympiá-
da, v níž soutěžili o mnoho věc-
ných cen, a nafukovací atrakce.
Novinkami letošního ročníku
byl bungee running a horolezec-
ká stěna, tady se nabízela mož-

nost vyzkoušet si odvahu
a obratnost. Turnaj ve stolním
fotbálku a střelba z airsoftových
zbraní zaujaly především dospí-
vající mládež.

Program obohatili hasiči
z Chodova a Kunratic, předvedli
svou techniku a na závěr vypus-
tili množství hasicí pěny, v níž
děti k radosti rodičů tak rádi sko-
tačí. K vidění byl i obrněný tran-
sportér s vodní stříkačkou,
zapůjčený Ministerstvem vnitra.

V odpoledních hodinách
vystoupila před hlavním podiem
skupina historického šermu Mer-
let a po ní zahájila svou hudební
produkci skupina Sally band Jiří-
ho Procházky, oblíbená přede-
vším mezi dětmi.

Na sklonku hezkého dne se
nepatrně pokazilo počasí, účast-
níky Jarních slavností občas
zkropil déšť. Malé ani velké však
neodradil, vydrželi až do večer-
ních hodin, a tak se dočkali již
zmiňovaného ohňostroje.

Všichni se již těšíme na další
ročník Jarních slavností Jižního
Města II.

Petr Volf, foto: Ronald Hilmar

DEŠTIVÝ Svátek sousedů
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Od školního roku 2005/2006 mohou
základní školy podle vlastního roz-

hodnutí ověřovat výuku podle vznikají-
cího školního vzdělávacího programu
(dále jen ŠVP) v 1. a 6. třídě (v následu-
jících školních letech potom přibývá
vždy další ročník na I. a II. stupni).
Závazně musí ŠVP v 1. a 6. třídě zavést
školy ve školním roce 2007/2008 (pře-
chod by tedy měl být dokončen ve škol-
ním roce 2011/2012).

Z těchto důvodů nyní každá škola
zpracovává svůj vzdělávací program,
který vychází z Rámcového vzdělávací-
ho programu pro základní vzdělávání,
vypracovaného Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Každá
základní škola má v první řadě dbát
o rovnoměrný rozvoj všech kompetencí
uvedených v rámcovém vzdělávacím
programu pro základní vzdělání. Školy
nadto považují některé kompetence pro
budoucnost svých žáků za prioritní.
Právě na rozvoj těchto kompetencí se
proto budou zaměřovat při sestavování
nabídky volitelných předmětů.

Pro informaci uvádíme některé nové
pojmy v základním vzdělávání:
■■ Klíčové kompetence = souhrn vědo-
mostí, dovedností, schopností, postojů
a hodnot důležitých pro osobní rozvoj.
Klíčové kompetence se stávají základ-
ním měřítkem vzdělávacího programu,
a teprve z nich vychází vzdělávací obsah
v jednotlivých oblastech.

Mezi klíčové kompetence patří: kom-
petence k učení, k řešení problémů,
kompetence komunikativní, sociální
a interpersonální, občanské a pracovní.

■■ Vzdělávací oblasti = oblasti, do kte-
rých je rozdělen vzdělávací obsah
základního vzdělávání. Nazývají se:

Jazyk a jazyková komunikace (český
jazyk a literatura, cizí jazyk, další cizí
jazyk), Matematika a její aplikace,
Informační a komunikační technologie,
Člověk a jeho svět (I. stupeň), Člověk
a společnost (dějepis, výchova k občan-
ství), Člověk a příroda (přírodopis,
zeměpis, fyzika, chemie), Umění a kul-
tura (hudební a výtvarná výchova), Člo-

věk a zdraví (tělesná výchova a výcho-
va ke zdraví), Člověk a svět práce.

■■ Průřezová témata = povinná součást
ŠVP; jsou buď součástí jednotlivých
předmětů, nebo samostatným předmě-
tem, příp. jsou realizovány formou pro-
jektů, seminářů apod. Mají výrazně
výchovný charakter, což je zřejmé už
z jejich názvů:
Osobnostní a sociální výchova, Výcho-
va demokratického občana, Výchova
k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova,
Environmentální výchova, Mediální
výchova.

Přejeme školám, aby se jim tento velký
kus práce, který mají z větší části před
sebou, podařilo úspěšně zvládnout,
a nám všem, aby základní školy opou-
štěly děti, které nejen že nebudou mít
problémy s uplatněním v dalším studiu
a životě, ale budou mít i pochopení pro
lidi kolem sebe.

Ivana Guthová, OŠK ÚMČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
v základních školách MČ Praha 11

Letos již popáté otevře jihoměstské kulturní centrum Zahrada své
brány těm, kdo do ní přijdou pěstovat literaturu. Do pátého ročníku

zde v říjnu vstoupí kurz tvůrčího psaní Dar slova, pořádaný literární agen-
turou LIMA pro začínající autory všech generací. Ve dvou semestrech jim
poskytne teoretickou i praktickou spisovatelskou výbavu, seznámí je
s principy, postupy, metodami a nástroji spisovatelské profese. Určen je
ale i těm, kdo touží proniknout k magii tvůrčího literárního procesu, aniž
sami píší, kdo se chtějí stát kvalifikovanými, zasvěcenými čtenáři. 

Hlavní tematické okruhy: Základy estetiky a teorie literatury. • Osob-
nost tvůrce. •  Publicistika, umělecká publicistika, literatura. •  Žánry,
jejich vznik, proměny, funkce. •  Entrefilet, kurzivka, sloupek, fejeton, črta,
esej, povídka. •  Námět, látka, téma, motiv, fabule a syžet literárního díla.
•  Kompoziční principy. •  Spisovný jazyk. Dialekt. Obecná čeština. Slang.
Argot. Jazyk mládeže. •  Jazyk, styl a forma prózy. • Řeč vypravěče. Řeč
postav: přímá, polopřímá, nevlastní přímá. Vnitřní monolog. •  Literární
obraz. •  Obrazné vyjádření a pojmenování. Přirovnání. Metafora a meto-
nymie. Stylistické figury. • Slovo a věta v moderní próze. •  Rozvíjení epic-
kého děje. •  Redigování.

V seminární části získávají účastníci kurzu odborné lektorské posud-
ky svých literárních prací, diskutují o nich se svými kolegy, zvládají gra-
matická a stylistická úskalí češtiny, na pokleslém jazyku médií se učí
vyhýbat hrubým prohřeškům proti ní.

Absolventi kurzu jsou pak vítáni v Klubu autorů Jižního Města
(KAJMAN), který založili a jehož řady každoročně rozmnožili jejich
předchůdci. Zde mohou s odbornou lektorskou pomocí připravovat své
rukopisy k publikování.

Další informace o kurzu tvůrčího psaní Dar slova získáte a přihlásit
se můžete do 25. září 2006 na telefonních číslech 565 493 474 nebo
272 912 514, a 602 560 093. 

Přijďte si do Zahrady pro dar slova!
Mgr. Jiří Polák, lektor kurzu

DAR SLOVA jubiluje PŘÍMĚSTSKÝ
DĚTSKÝ TÁBOR
s výukou angličtiny
v Praze 4 
Jedná se o program pro děti od 6 do 15

let, máme připravenu zajímavou tábo-
rovou hru, soutěže, výlety apod. – vše
s přihlédnutím k anglickému jazyku.
Nejenže se něco nového naučíte, ale
také zjistíte, co vše již umíte použít.
V žádném případě se nejedná o školní
výuku. Naopak, léto má být plné her
a dalších aktivit, a toho se držíme i my.

Dětem se bude denně od 9 do 16
hodin věnovat zkušený lektor a vycho-
vatel. V nabídce jsou týdenní a dvoutý-
denní turnusy.

Celý program bude zakončen setká-
ním rodičů a dětí a předvedením všeho,
co se děti v táboře za týden naučily.
Těšíme se na všechny, kdo k nám do
Libuše zavítají. 
Informujte se na
www.alfik.info,
jcalfik@alfik.info,
774 070 018, 244 402 298.

Jan Petraš, jcAlfík
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ZŠ Pošepného náměstí
Základní škola Pošepného náměstí se nově specializuje na výuku

informatiky. Máme několik partnerů, mezi ně patří Pedagogic-
ká fakulta UK Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha, Pedagogic-
ká fakulta Jihočeské univerzity. Dále pak Gymnázium Budějovická
(na jeho detašovaném pracovišti v budově naší školy lze pokračo-
vat ve čtyřletém studiu), Gymnázium Postupická (má návaznost na
náš vzdělávací program informatiky), ZŠ Květnového vítězství
a Ekocentrum JM (máme s nimi společný grantový program EU).

Naše škola chce být školou pro všechny, a tedy i pro vaše
dítě. Od 1. září 2006 budeme realizovat nový školní program v 1.
a 6. postupném ročníku.Ve všech ročnících naší školy bude do
výuky zařazen předmět informační a komunikační technologie. Již
od prvních tříd bude součástí výuky rovněž anglický jazyk, a to
formou „napříč všemi předměty“, v souladu s národním plánem
výuky cizích jazyků. Podle odborníků potřebují děti v raném věku
vyučovat cizímu jazyku několikrát denně v krátkých intervalech.
Proto angličtinu zařadíme do výuky prvouky, matematiky, výtvar-
né výchovy, hudební výchovy. Od 3. třídy bude anglický jazyk
pokračovat jako samostatný předmět s dotací tří a od 4. třídy
s dotací čtyř hodin.

V šestých třídách si budou žáci volit zaměření v diferencova-
ných skupinách v ročníku. Škola má dobrou vzdělávací tradici ve
třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných před-
mětů.Zájemcům proto nabízíme rozšíření povinné výuky o mate-
matický a přírodovědný seminář. Pro zájemce s humanitními
předpoklady pak literárně-dramatickou výchovu.Od 6. ročníku si
žáci mohou zvolit druhý cizí jazyk.V současné době vyučujeme
francouzštinu, a nabídneme i španělštinu.

Dalšími volitelnými předměty jsou praktické semináře v růz-
ných vědních oborech, konverzace v angličtině, další cizí jazyk,
sportovní příprava, užité umění, volba povolání (zde se žákům
dostává profesní orientace), mediální výchova, regionální pozná-
vání, ekologická a enviromentální výchova. Zájmy žáků jsou dále
rozvíjeny v odpoledních mimoškolních aktivitách školní družiny,
zájmových kroužků a prostřednictvím dalších organizací. Vzhle-
dem k tomu, že ke škole patří moderní víceúčelový areál, mají
naši žáci možnost nadstandardního sportovního vyžití.

Úroveň námi poskytovaného vzdělávání sledujeme zapojením
do celostátních srovnávacích testů Kalibro a Scio. Našim cílem je
pomáhat žákům ve všeobecném vzdělávání. Dát jim základ pro
další celoživotní učení i orientaci v každodenním praktickém
životě.

Mgr. Dagmar Havlíčková, ředitelka školy

V první třídě jsme učily v minulých letech již několikrát, letos však
poprvé podle školního vzdělávacího programu „Škola úspěšné-

ho života“.V čem se naše práce lišila? Prvořadým cílem je, aby první
rok školní docházky byl pro děti úspěšným startem do dalších let a
aby si osvojily všechny dovednosti  malého školáka. Chceme, aby
výuka přinášela dětem radost z úspěchu. Jedině úspěšné děti pracu-
jí s plným nasazením a radostně, lépe zdolávají překážky, a drobné
neúspěchy je neodradí. Jsou hodnoceny nejen za podávané výkony,
ale i za snahu. Děti se učí hodnotit samy sebe i své spolužáky. Spo-
lupráce a vzájemná pomoc je nedílnou součástí vyučování.

V rozvrhu 1. tříd přibyla hodina informatiky.Dalším novým před-
mětem je Člověk a svět práce, v němž si děti rozvíjejí pracovní
dovednosti a návyky. Rovněž výuce cizích jazyků věnujeme velkou
pozornost. Všechny děti se přihlásily na angličtinu. Myslíme si, že
nejen klasické, ale i skupinové a projektové vyučování, školní a tříd-
ní programy přispěly dětem k jejich úspěšnému startu.

A co čeká naše žáky dále? Školní vzdělávací program „Škola
úspěšného života“ navazuje plynule v každém ročníku na učivo,
které si již děti osvojily, dále je rozvíjí a vede k naplnění klíčových

kompetencí.Děti začínají výuku cizího jazyka v 1. ročníku, druhý cizí
jazyk je zařazen od 7. ročníku. Klademe důraz na rozvoj matema-
tických schopností, připravujeme děti ke studiu na středních ško-
lách i víceletých gymnáziích. Práce s informačními a komunikačními
technologiemi je samozřejmostí. Nezapomínáme ani na pohybovou
a sportovní výchovu.V neposlední řadě si děti mohou vybrat roz-
šíření výuky v estetických předmětech. Školní klub nabízí celoden-
ní zaměstnání dětem v oblasti sportu, hudby, dramatické výchovy,
výtvarné výchovy, keramiky, poznávání přírody.

Celková koncepce školního vzdělávacího programu vychází
z cíle školy -  přispět k výchově odpovědného občana vybaveného
základními vědomostmi a hlavně dovednostmi.Absolventi základní
školy mají být všestranní. Přesto z pohledu současného světa,
s výhledem do budoucnosti, musíme preferovat oblasti pro dnešní
svět nezbytné. Jde především o gramotnost občanskou, jazykovou
a informační, o zajištění co možná nejlepší průpravy pro bezproblé-
mové zařazení sebevědomého dítěte do společnosti a pro jeho
úspěšný pracovní i osobní život.

Jindra Janušková, Lenka Derková

ZŠ Mendelova

ZŠ Chodov

Motto naší školy: „Každé poznání vychází ze srdce, každé
vzdělání ze života.“(Christian Friedrich Hebbel).V současné

době vrcholí v ZŠ Chodov práce na dokončení nového školního
vzdělávacího programu,který nese název Rozum a cit.Podle něho
chceme od září 2006  vyučovat.V průběhu celé školní docházky
se chceme soustřeďovat na rovnoměrný a všestranný rozvoj
žákovy osobnosti.Všem našim dětem dáme  možnost nalézt si tu
svou oblast, v níž budou úspěšné. Důraz chceme klást na výuku
názornou a činnostní. Při přípravě nového programu se učitelé
nejvíce věnovali problematice všestranného rozvoje žáků podle
jejich individuálních schopností.

Nové prostory, které od září získáme v podkroví naší školy,
konečně umožní více dělit výuku žáků, umožní vybudovat speci-
alizované pracovny, kde budeme moci v plné míře využívat
pomůcky, didaktickou techniku a konat pokusy. Pestřejší výuka
ještě více zlepší příznivé klima v naší škole.

Paní učitelka Mgr. Dagmar Marvanová přichází se zajímavým
programem, který se týká žáků mimořádně nadaných. Program je
koncipován na období 2. – 5. třídy. Předpokládáme, že tyto děti po
ukončení pátého ročníku kompletně přejdou do víceletého gym-
názia.Na školách se stalo již běžnou praxí, že je zvláštní péče věno-
vána handicapovaným žákům (lehká mozková dysfunkce, dyslexie,
dysgrafie, různé typy tělesných i smyslových postižení). Naproti
tomu ve třídách existuje malá skupina velmi nadaných dětí, jejichž
schopnosti nejsou dostatečně rozvíjeny.Tito žáci se často ve škole
nudí, učení je nebaví,v konečném důsledku nemusejí ani jejich škol-
ní výsledky odpovídat mimořádnému nadání. Chceme tedy jednu
třídu druhého ročníku zaměřit na péči o nadané děti. Učitel spo-
lečně se svým asistentem by měl v této třídě  nabízet žákům  různé
zajímavé projekty, logické úkoly, problémové úlohy a rébusy. Učivo
bude možné probrat do větší hloubky. Samozřejmostí bude vyba-
vení třídy počítačem s připojením na internet, encyklopediemi
a dalšími knihami. Při posouzení schopností dětí, zařazovaných do
speciálního vzdělávacího programu, budeme  spolupracovat
s obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou.

Od září určitě přibudou v naší škole i sportovní kroužky. Stá-
vající nabídku rozšíříme o florbal, rytmická cvičení a další spor-
tovní aktivity (cvičení pro maminky). Využívána bude  i školní
keramická dílna. V případě zájmu se rodiče mohou informovat
přímo ve škole, telefonicky 272 927 730 nebo  e-mailem cho-
dov@zskv.cz.

RNDr. Jan Hovorka, ředitel školy
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ZŠ K Milíčovu

Když jsme přemýšleli o mottu našeho vzdělávacího
programu „Vzdělávejme se, poznávejme se, hledej-

me cesty k sobě“, vyšli jsme z tradice naší školy – z roz-
šířené výuky cizích jazyků. Tak se budeme profilovat
i nadále, pouze s tím rozdílem, že výuku prvního svě-
tového jazyka zahájíme už v 1. třídě. Využijeme k tomu
formu hry a pozitivní motivaci. Jestliže chceme pozná-
vat jiné národy,musíme jim porozumět především jazy-
kově.

Naším cílem je také rozvíjet tvořivé aktivity dětí.Do
vzdělávací oblasti s názvem Člověk a svět práce jsme
zařadili tematické okruhy velmi blízké reálnému životu
– zdravá výživa, příprava pokrmů studené kuchyně, sto-
lování. Získaných dovedností z této oblasti lze využít
okamžitě. Zároveň je připravena i zajímavá nabídka
povinně volitelných předmětů.Týká se především práce
s počítačem a jeho využití v nejrůznějších oblastech.

Výuku podle školního rámcového vzdělávacího pro-
gramu zahájíme ve školním roce 2007/2008. Jeho hlav-
ní části včetně nových metod práce máme již detailně
rozpracovány, a proto je budeme zařazovat do někte-
rých vyučovacích hodin již od příštího školního roku.

A jak si představujeme našeho absolventa, který
úspěšně dokončil základní školní docházku? Jako jedin-
ce, který dokáže prakticky aplikovat své poznatky
a umí pracovat s informačními zdroji. Respektuje pra-
vidla slušného chování a dokáže se jimi řídit. Je člově-
kem zdravě ctižádostivým a sebevědomým, schopným
obstát i v náročných konkurenčních podmínkách.

Mgr. Věra Jarolímová, ředitelka školy

ZŠ Květnového vítězství 1554

Ve školním programu naší základní školy, přezdívané „Květňák“, vystu-
puje do popředí snaha o kreativní komunikaci, o formu otevřeného

dialogu, jejímž cílem je podnítit přirozený nárok na informace a rozvíjet
žákovu osobnost. Program vznikl na základě analýzy našich možností,
schopností pedagogického sboru, úspěšnosti našich dlouhodobých projek-
tů a tradic školy, několikaleté snahy o inovaci pedagogického procesu,
požadavků rodičů a klíčových kompetencí rámcového vzdělávacího pro-
gramu. Budeme učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které jim
usnadní přístup na trh práce.Méně encyklopedických poznatků – více kre-
ativity, více činnostního učení se zaměřením na názornost a praxi, více
komunikativních dovedností, více výuky cizích jazyků (angličtina bude zařa-
zena již od 1. ročníku).

Chceme prohlubovat náš propracovaný systém výuky informatiky. Při
zavádění výpočetní techniky do všech předmětů budou využívány zkuše-
nosti pilotních projektů.

Do výuky zavedeme efektivní formy práce, kritické myšlení, projekto-
vé vyučování.

Žáky bude možné hodnotit slovně, rodiče budou informováni pro-
střednictvím týdenních plánů.

Všestranný rozvoj osobnosti našich žáků budeme podporovat i zamě-
řením výuky na hudební výchovu, tělesnou výchovu a dramatickou výcho-
vu. V tomto duchu budou využívány i disponibilní hodiny, o jejichž využití
může rozhodnout škola. Hodláme nadále posilovat týmového ducha naší
školy, vzájemnou spolupráci a toleranci žáků, učitelů i ostatních zaměst-
nanců. Chceme náš vzdělávací program realizovat v klidném, vkusném
a bezpečném prostředí, a proto se součástí tohoto programu stává pre-
vence sociálně patologických jevů.

Školní vzdělávací program podporuje aktivity, které slouží k prezenta-
ci činnosti našich žáků na celoregionálních akcích (koncerty, výstavy, diva-
dlo…).

Mgr. Vladimír Kokšal, ředitel školy

Motto naší školy: „Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpo-
menu; ale nech mne zúčastnit se a já pochopím.“  (Konfucius)

Název: TVOŘIVÁ ŠKOLA KATEŘINKA (Škola je registrována v síti
tvořivých škol).

Zaměření školy v ŠVP:
– jazyková výuka (angličtina) od 1. třídy, volitelný druhý jazyk 

od 7. třídy 
– informační gramotnost (počítače) – výuka od 2. třídy 
– vyvážená skladba humanitních a přírodovědných předmětů, na

II.st. - semináře z českého jazyka a matematiky, z dalších předmě-
tů, informatika

– projektové vyučování od 1. do 9. třídy 
– péče o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami – integrace,

speciální hodiny, bezbariérová škola 
– vzdělávání žáků mimořádně nadaných – individuální studijní plány,

úprava rozvrhu 
– celoroční družinová hra – Deset objevných cest s Kateřinkou 
– bohatá zájmová činnost ve školních kroužcích 

Kateřinské desatero (cíle a postupy vzdělávání):
– Žáky vedeme k samostatnému myšlení a objevování poznatků.
– Žáky pozitivně motivujeme.
– Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosa-

vadních poznatků žáka.
– Výuku přibližujeme skutečnému životu.
– Využíváme mezipředmětových vztahů.
– Vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci.

– Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci
s chybou.

– Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciace.
– Žáky co možná nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme.
– K žákům přistupujeme jako k plnohodnotným lidským bytostem.

Podmínky pro vzdělávání:
– moderní vybavení: tři tělocvičny, venkovní hřiště s umělým povr-

chem a antukovým povrchem, tři učebny výpočetní techniky (40
PC připojených na internet), multimediální učebna s interaktivní
tabulí, informační centrum (knihovna, internet), odborné učebny

– vybavení učebnicemi – základní řada,pomocné učebnice v sadách,
encyklopedie (informační centrum)

– propojení počítačů do sítě, přístup na internet ze všech počítačů
– přeměna knihovny na informační centrum – knihovna, počítače

s připojením na internet, kopírka, scanner
– odborné učebny: fyzika, chemie, přírodopis, hudební výchova,

výtvarná výchova, praktické činnosti, počítačové učebny
– Smart Board – interaktivní „chytrá“ tabule (aktivní tabule propo-

jená s počítačem)
– samostatný pavilon školní družiny 
– podmínky pro trávení volného času: terasy, atria, uzavřené dětské

hřiště s hracími prvky, klubovna stolního tenisu, keramická dílna
(pec, kruh)

Realizace ŠVP: od školního roku 2005/2006 v 1. a 6. ročníku,
školní rok 2006/2007: 1. a 2 ročník, 6. a 7. ročník.

ZŠ Ke Kateřinkám

ZŠ Ke Kateřinkám
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ZŠ Mikulova

Naše základní škola se zaměřuje na rozšířenou výuku matematiky, přírodovědných před-
mětů a tělesné výchovy. V dubnovém čísle Klíče jste již byli seznámeni s nástinem Škol-

ního vzdělávacího programu VIP (výchova, inspirace, porozumění), a zároveň jste se
dozvěděli o změnách týkajících se šestých postupných ročníků. Nyní vás chceme konkrét-
ně seznámit s charakteristikou nově vznikajícího vzdělávacího programu. Úvodem sděluje-
me, že nový ŠVP bude realizován od příštího školního roku v 1. a 6. třídách, žáci v ostatních
třídách budou vzděláváni podle programu Obecná škola.

Zaměření školy je jednoznačně dané svou profilací. Nadále budeme rozvíjet naše zkuše-
nosti související s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů se zaměře-
ním na informatiku,výpočetní techniku, internet,management, finanční matematiku,v tělesné
výchově na míčové hry. Nově se zavádí výuka povinného druhého cizího jazyka a nabídka
výuky nepovinného ruského jazyka.Výrazná pozornost je upřena na předmět dramatická
a mediální výchova se zaměřením na informační a komunikační technologie, média, video-
techniku, střih programů, žurnalistiku a herectví. Pro nadané žáky, ale i pro ostatní zájemce
je připravena soustava volitelných a nepovinných předmětů, jako je francouzská a německá
konverzace, seminář z matematiky, seminář z českého jazyka, výtvarné projekty, základy pro-
gramování, technická praktika, technické kreslení, sportovní hry,hra na flétnu, vedení domác-
nosti. Samozřejmostí je školní družina.Ve škole působí internetový klub, učitelé a externí
zaměstnanci vedou řadu kroužků.

Vzhledem k možnému rozsahu článku už jen heslovité informace o vlastním školním vzdě-
lávacím programu: V oblasti s názvem „Jazyk a jazyková komunikace“ preferujeme výuku ang-
ličtiny od 1. třídy a dramatickou a mediální výchovu, podporující komunikační dovednosti.
Oblast „Matematika a její aplikace“ – viz rozšířená výuka. Oblast „Informační a komunikač-
ní technologie“ – výuka od 1. postupného ročníku. Oblast „Člověk a společnost“ – zaměří-
me se na formování dovedností a postojů důležitých pro aktivní využívání poznatků
o společnosti a mezilidských vztazích.Oblast „Člověk a příroda“ – poznání přírody jako systé-
mu,poznání přírodních podmínek a života lidí v regionu,ČR,Evropě i ve světě.Oblast „Umění
a kultura“ – pomocí výtvarných projektů povedeme děti k osvojení světa umění a k pocho-
pení kulturních potřeb lidí a jimi vytvořených hodnot. Oblast „Člověk a svět práce“ – výcho-
va k technickému vnímání světa ve spojení s pěstitelstvím a chovatelstvím,s přípravou pokrmů
i digitalizací médií. Oblast „Člověk a zdraví“ – rozšířená výuka tělesné výchovy.

Cíle školy spočívají v komunikačních dovednostech dětí i v cizím jazyce, v rozvíjení jejich
analytického myšlení, v samostatném řešení problémů. Hlavním cílem školy je úspěšné zapo-
jení dětí do společenské praxe.

Pedagogický tým ZŠ Mikulova

ZŠ Campanus

Název našeho vzdělávacího pro-
gramu je „Vzdělávání, tolerance,

integrace“. Motto: „Škola není cíl,
škola je cesta!“ Termín zavádění: od 
1. 9. 2006 v prvním a šestém ročníku.

Stručná 
charakteristika programu:
– umožnit všem dětem všestranný

rozvoj
– motivovat děti ke kladnému pří-

stupu k vzdělávání a životu vůbec
– vést děti k pozitivnímu vztahu

k člověku, ke společnosti a přírodě
– rozvíjet u dětí toleranci a sociální

cítění
– budovat pocity národní hrdosti
– pěstovat u dětí zodpovědnost

a pracovitost
– učit děti asertivitě
– ukazovat dětem možnosti aktivní-

ho odpočinku a kvalitního trávení
volného času

– pomáhat dětem při orientaci
v současném světě a praktickém
životě

– rozvíjet schopnost dětí prosadit se
Hlavním cílem školy není předá-

vat dětem encyklopedické znalosti,
ale vychovávat děti myslící, tvůrčí,
s pochopením pro ostatní, se
zájmem o svět, ve kterém žijí,
a schopné uplatnit se v dalším studiu
a životě.

ZŠ Campanus

MOSTY NA CESTĚ K POZNÁNÍ 
Školu máme nejkrásnější v celém Městě Jižním,
kontakt máme všichni rádi s každým škole bližním.
Přátelství a dobré vztahy teď ve škole máme,
tenis, jazyky i keramiku vám tu předkládáme.
Jazyky se děti učí již od třídy druhé,
sportoviště pro všechny u nás je i bude.
Kdo chce dobře pracovat a hodně se naučit,
nechť se přijde do naší školy náležitě poučit.

Nový školní vzdělávací program přináší naší škole mnoho
nových příležitostí i daleko vyšší míru zodpovědnosti za to,

jakým směrem se bude ubírat. Nejvyšším cílem našeho pedagogic-
kého snažení je naučit žáky efektivní a smysluplné komunikaci
s lidmi, umět vyjadřovat své názory, a zároveň je obhájit, zaujímat
postoje k různým životním situacím a problémům, podporovat
v dětech touhu po dalším vzdělávání a vypěstovat v nich smysl pro
týmovou práci. Nové pojetí výuky, kvalitní a stabilní pedagogický
sbor, materiální vybavení a v neposlední řadě nově zrekonstruova-
ná budova školy – to vše jsou předpoklady i záruky, že naše práce
bude úspěšná.

Využíváme netradičních forem výuky. V budově prvního stup-
ně nezvoní, proto můžeme délku vyučovacích bloků přizpůsobit
individuálním potřebám žáků. V elementárních ročnících mají děti
k dispozici vedle učebny ještě hernu (relaxační místnost). Od prv-

ního ročníku nabízíme kromě tradičních tříd i třídy se zaměřením
na tenis nebo jógu. Pravidelně se věnujeme i předškolákům v pro-
jektu s názvem „Školička před školou“. Jelikož jsme fakultní školou,
Katedra výtvarné výchovy PedF UK organizuje pro naše žáky
výtvarné dílny, a to ve spolupráci s galerií Chodovská tvrz. Sportov-
ní zázemí školy je též na vysoké úrovni, ať už se jedná o nově rekon-
struované tělocvičny nebo moderní víceúčelové hřiště, běžeckou
dráhu, florbalové hřiště, hřiště na plážový volejbal, tenisové kurty
a tenisovou halu. Máme vynikající podmínky pro výuku informatiky
a jazyků, k dispozici jsou dvě počítačové a dvě multimediální pra-
covny. Jazyky se na naší škole vyučují od druhého ročníku, druhý
cizí jazyk pak od sedmé třídy. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-
-psychologickou poradnou, žáci se specifickými poruchami učení
jsou zařazeni do speciálního programu. V odpoledních hodinách
škola nabízí dětem internetový klub, počítačový kroužek, keramiku,
jógu v nově zřízeném jógacentru a kroužky při školní družině (spor-
tovní, dramatický, výtvarný, ručních prací aj.).

Pedagogové naší školy berou změny v oblasti rámcově vzdělá-
vacího programu velmi vážně a odpovědně, již delší dobu se na ně
připravují v různých seminářích a kurzech.

Máte zájem o nové metody naší pedagogické práce? Chcete,
aby vaše děti byly vyrovnané, vzdělané a dokázaly prezentovat samy
sebe? Tak vstupte! Naše dveře jsou pro vás dokořán otevřeny!

Mgr. Pavel Ditrich, ředitel školy

ZŠ Donovalská
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V roce 2004 byla v Chodovské tvrzi
založena tradice letních koncertů,

jež se konají na nádvoří objektu. Vznikl
festival nazvaný Tóny Chodovské tvrze,
každoročně pořádaný v červenci a srpnu.
Jeho první dva ročníky se setkaly se znač-
ným ohlasem, třetí ročník se nyní připra-
vuje. Od 18. 7. do 17. 8. se uskuteční
celkem jedenáct koncertů. Program festi-
valu je uveden v tomto čísle Klíče. 

Tvůrcem festivalu a jeho hlavním
protagonistou je houslový virtuos Jaro-
slav Svěcený. Je jedním z nejlepších sou-
časných českých houslistů a velmi
výraznou osobností české hudební
scény. Jeho sólistická dráha začala již
v době studií na pražské konzervatoři
a Akademii múzických umění, kde stu-
doval u prof. Františka Pospíšila
a prof. Václava Snítila. Své vzdělání

dovršil mistrovskými kurzy u slavných
světových virtuosů Nathana Milsteina
a Gidona Kremera. Početná koncertní
turné a festivalová vystoupení Jaroslava
Svěceného zahrnují USA, Kanadu,
celou Evropu, Brazílii, Kubu, Turecko,
Izrael, Egypt, Libanon, Jordánsko, Spo-
jené arabské emiráty, Saudskou Arábii,
Indii a další země. Jaroslav Svěcený
doposud natočil 40 CD s díly světových
i českých autorů. Jako první český hous-
lista nahrál kompaktní disk pro Sony
Classical. V roce 1996 mu byla udělena
prestižní cena Masarykovy akademie
umění za tvůrčí uměleckou činnost. Je
proslulým popularizátorem houslové
hry, zejména jeho televizní a rozhlasové
pořady přitahují publikum všech věko-
vých skupin. Je také uznávaným znal-
cem historie a stavby houslí.  Ve svém

koncertním cyklu pod souhrnným
názvem Violino představuje mistrovské
housle významných houslařů 17. až 20.
století.

Na festival Tóny Chodovské tvrze si
Jaroslav Svěcený pozval řadu zajíma-
vých hostů – kytaristu Š. Raka, harfe-
nistku K. Englichovou, klavíristu M.
Kasíka, skupinu Jablkoň, orchestr Virtu-
osi Pragenses a mnoho dalších umělců. 

Festivalové koncerty se konají vždy
od 20 hodin a návštěvníci mají volný
vstup na výstavy v galeriích Chodovské
tvrze. Hudební zážitek tak mohou dopl-
nit  zážitkem výtvarným. Koncerty se
konají i za nepříznivého počasí – nádvo-
ří Chodovské tvrze bude zastřešeno.

Vstupenky jsou již v prodeji, lze si je
zakoupit v pokladně Chodovské tvrze.

Vladimír Levický

TŘETÍ ROČNÍK FESTIVALU 
Tóny Chodovské tvrze

11 koncertů
v Praze 11

CESTA MRAMORU
v Chodovské tvrzi 
Mezinárodní sochařské sympozi-

um Cesta mramoru vzniklo
v roce 2003. Každé dva roky obec
Dobřichovice zve několik význam-
ných umělců z Čech i zahraničí,
kteří na tomto setkání měsíc pracu-
jí s místním materiálem – slivene-
ckým mramorem. Vznikají tak
sochy, které jsou postupně umísťo-
vány podél cesty mezi Dobřichovi-
cemi a Karlíkem.

Vzniká ale ještě něco jiného. Je to
tvůrčí společenství sochařů. Je to
setkání, ovlivňující nejen tvůrce,
ale i ty, kdo  míjejí kamenné sochy
v krajině, všechny ty, kdo o nich
přemýšlejí. Výstava v Chodovské
tvrzi, která bude otevřena 20. čer-
vence a potrvá  do 12. srpna, by vám
chtěla na fotografiích a v textech
představit projekty a výsledky dvou
ročníků sympozia. A nejen to – na
výstavě se také poprvé setkají nej-
novější sochy a kresby umělců
z obou ročníků.

Přijďte se seznámit se sochami,
které zde vystavují Jan Koblasa,
Mirka Němcová, Jiří Kačer, Petr
Váňa, Jaroslav Řehna, Jan Hendrych,
Osamu Ishikava, Čestmír Suška
a Marie Šeborová. Na výstavu vás
zve prezident sochařského sympozia
Cesta mramoru.

Akademický sochař Petr Váňa

Jako radní hlavního města Prahy, jehož
domovskou městskou částí je Praha 11,

jsem velmi rád, že peníze z grantového
systému hl. města Prahy směřují i do této
městské části. Svědčí to o tom, že v Praze
11 vznikají velmi kvalitní kulturní projek-
ty. Podle principů grantové politiky totiž
město poskytne až sto procent výše
finanční podpory, kterou na projekt vyčle-
ní daná městská část. A v prvé řadě město
posuzuje právě kvalitu a celkový přínos
projektu pro oživení kulturního života a to v konkrétní lokalitě.

Mým osobním cílem je prosazovat podporu kultury i mimo hlavní centrum
města. Je nesmírně důležité, aby lidé aktivně tvořili a vnímali kulturu také v bez-
prostředním okolí svého bydliště. K takovým projektům bezesporu patří hudební
festival „Tóny Chodovské tvrze“. Letos se můžeme těšit již na třetí ročník tohoto
významného cyklu koncertů klasické hudby. Po zkušenostech z minulých let oče-
kávám, že se opět stane kulturní událostí pro celé hlavní město. I z tohoto důvo-
du festival podpořilo rovněž hlavní město Praha dotací ve výši 380 000 Kč. 

„Tóny Chodovské tvrze“ oživují pražský letní kulturní život a pomáhají posi-
lovat sounáležitost občanů s místem, kde žijí. Těším se na houslistu Jaroslava
Svěceného a kytaristu Štěpána Raka, stejně jako na naše další špičkové interpre-
ty. Letošní program reflektuje nejen mozartovský rok, ale uvádí skladby řady dal-
ších skladatelů. Věřím, že všichni návštěvníci koncertů získají nádherné
vzpomínky na letní hudební sezonu. Jsem tedy nesmírně rád, že mohu pokračo-
vání „Tónů Chodovské tvrze“ podpořit i osobně – projektu jsem poskytl záštitu.

Chodovskou tvrz není ostatně třeba příliš představovat ani v jiných městských
částech. Neoddělitelně patří k Praze 11, která se tak může uprostřed sídliště Jižní
Město chlubit krásnou historickou památkou i kulturním zařízením současně.
Přeji si, aby se rozšířil počet podobných míst, která budou občanům nabízet kva-
litní kulturu mimo hlavní centrum města. Rozhodně se však nemusí jednat pouze
o velké akce – rádi podpoříme i drobnější projekty. Vím, že v Praze 11 existuje
zajímavý potenciál pro rozličné kulturní projekty. Budu rád, pokud dospějí do
takové fáze, kdy je bude moci svým dílem podpořit i hlavní město Praha. 

Mgr. Bohumil Černý, člen Rady hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch

PENÍZE
i na kulturu
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Přijmeme učitele
ZŠ Hornoměcholupská, 

Praha 10-Hostivař přijme od 1. 9. 2006
učitele angličtiny a učitele 

s aprobací  Matematika – Fyzika.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte 
na tel.: 274 826 488 

nebo na e-mailu: zs@hornomep.cz

Základní škola 
Donovalská přijme
správce školního

hřiště.
Vhodné pro důchodce 

nebo studenty.

Tel.: 603 856 063

Oznámení pro občany 
o zahájení vysílání 

TV Metropol

V měsíci dubnu zahájila 
televizní vysílání regionální stanice 

TV Metropol pro majitele 
analogových satelitních přijímačů.

Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 11 oznamuje, že velkoobje-

mové kontejnery (dále jen VOK) na
občanský odpad budou v 3. čtvrtletí
2006 přistaveny na Jižním Městě v níže
uvedených termínech. Zároveň vás OŽP
upozorňuje, že velkoobjemové kontej-
nery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, určeny pouze pro velkoob-
jemový odpad z domácností, který nelze
ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv
pro odpad vznikající při podnikatelské
činnosti. Do VOK neodkládejte stavební
suť a nebezpečné složky komunálního
odpadu, jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy, ředi-
dla apod.

Umístění velkoobjemových kontejnerů
na odpad pro III. čtvrtletí 2006
Přistavení VOK do 14.00 hod., odvoz
následující den (v případě naplněnos-
ti bude VOK odvezen dříve).

Jižní Město I
■ A. Malé
18.–19. 7., 22.–23. 8., 19.–20. 9.

■ Bachova x Mikulova, Bachova 
(na konci u TS)

18.–19. 7., 29.–30. 8., 8.–9. 8., 19.–20. 9.

■ Blažimská x Klapálkova
25.–26. 7., 29.–30. 8., 26.–27. 9.

■ Brandlova (za Startem)
11.–12. 7., 25.–26. 7., 8.–9. 8., 
22.–23. 8., 5.–6. 9., 19.–20. 9.

■ Brodského (vedle čp. 1671)
1.–2. 8., 5.–6. 9.

■ Doubravická
18.–19. 7., 22.–23. 8., 19.–20. 9.

■ Hlavatého
18.–19. 7., 22.–23. 8., 19.–20. 9.

■ Chomutovická
18.–19. 7., 22.–23. 8., 19.–20. 9.

■ Konstantinova
18.–19. 7., 1.–2. 8., 15.–16. 8., 
29.–30. 8., 12.–13. 9.

■ Kryštofova
1.–2. 8., 5.–6. 9.

■ Křejpského
18.–19. 7., 1.–2. 8., 15.–16. 8.,
29.–30. 8., 12.–13. 9.

■ Ledvinova
11.–12. 7., 15.–16. 8., 12.–13. 9.

■ Majerského x Samohelova
25.–26. 7., 29.–30. 8., 26.–27. 9.

■ Matúškova (u Blankytu)
11.–12. 7., 25.–26. 7., 8.–9. 8., 
22.–23. 8., 5.–6. 9., 19.–20. 9.

■ Michnova (vedle čp. 1603)
11.–12. 7., 15.–16. 8., 12.–13. 9.

■ Mnichovická
11.–12. 7., 25.–26. 7., 15.–16. 8.,
29.–30. 8., 12.–13. 9.

■ Modletická
25.–26. 7., 29.–30. 8., 26.–27. 9.

■ Mokrá x Zimákova
25.–26. 7., 29.–30. 8., 26.–27. 9.

■ Plickova
18.–19. 7., 22.–23. 8., 19.–20. 9.

■ Rujanská x Donovalská (u TS)
25.–26. 7., 29.–30. 8., 26.–27. 9.

■ Schulhoffova (u čp. 794)
11.–12. 7., 15.–16. 8., 12.–13. 9.

■ Stachova
1.–2. 8., 5.–6. 9.

■ Štichova
18.–19. 7., 1.–2. 8., 15.–16. 8., 
29.–30. 8., 12.–13. 9.

■ Valentova 
(parkoviště proti čp. 1737)

25.–26. 7., 29.–30. 8., 26.–27. 9.

■ Ženíškova x Květnového vítězství
25.–26. 7., 29.–30. 8., 26.–27. 9.

Jižní Město II + starý Chodov
■ Dědinova x Filipova
10.–11. 7., 14.–15. 8., 11.–12. 9., 
25.–26. 9.

■ Gregorova x Hrudičkova
10.–11. 7., 14.–15. 8., 11.–12. 9., 
25.–26. 9.

■ Hráského x Šustova
3.–4. 7., 7.–8. 8., 4.–5. 9., 18.–19. 9.

■ Hrdličkova x Blatenská
17.–18. 7., 21.–22. 8., 11.–12. 9., 
25.–26. 9.

■ K Dubu
3.–4. 7., 17.–18. 7., 7.8.–8. 8., 21.–22. 8.,
4.–5. 9.

■ Krejnická (za OC Chrpa, chodník)
10.–11. 7., 14.–15. 8., 11.–12. 9., 
25.–26. 9.

■ Láskova x Malenická
3.–4. 7., 7.–8. 8., 4.–5. 9., 18.–19. 9.

■ Lažanského
3.–4. 7., 17.–18. 7., 7.–8. 8., 21.–22. 8.,
4.–5. 9.

■ Nechvílova 1826–29
3.–4. 7., 7.–8. 8., 4.–5. 9., 18.–19. 9.

■ Petýrkova 1953
10.–11. 7., 14.–15. 8., 11.–12. 9., 
25.–26. 9.

■ Pod Vodojemem
3.–4. 7., 17.–18. 7., 7.–8. 8., 21.–22. 8.,
4.–5. 9.

■ U Nové dálnice
21.–22. 8.

■ Vojtíškova (za OC Meinl, chodník)
3.–4. 7., 7.–8. 8., 4.–5. 9., 18.–19. 9.

Bližší informace získáte v odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-
va 1325, Praha 11. Pro oblast JM I
u pana Ing. Mareše, tel. 267 902 367,
a paní Ing. Andertové, tel. 267 902 514;
pro území Jižního Města II a Starého
Chodova na tel. čísle 267 902 320
u pana Doubravského.

Petr Doubravský,
OŽP ÚMČ Praha 11

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
pro 3. čtvrtletí 2006
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Oznámení o vyhlášení výběrových řízení

REFERENT V ODDĚLENÍ
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBORU

VÝSTAVBY

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 10. platová třída

Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent 
stavebního řízení

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

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

pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
■ způsobilost k právním úkonům,
■ bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program 

(stavební směr)

požadované znalosti
– vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti 

v oblasti stavebního řízení 
– orientace v problematice územního plánování 

a stavebního řádu výhodou 

další dovednosti, schopnosti
– znalost práce na PC
– velmi dobré komunikační schopnosti 

(včetně dobré vyjadřovací schopnosti 
v písemném i mluveném projevu)

– spolehlivost, pečlivost, samostatnost, přesnost
– psychická odolnost

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

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

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 10. 7. 2006 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice 
referent v oddělení stavebního řízení odboru výstavby“

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

Ing. Simona Klimakovská, tajemnice ÚMČ Praha 11

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ROZPOČTU
V EKONOMICKÉM ODBORU

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11

Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení rozpočtu

Platové zařazení: 10. platová třída

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

republice, který ovládá český jazyk,
■ způsobilost k právním úkonům,
■ bezúhonnost,
■ na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 záko-

na  č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších
předpisů tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení, které bude vždy přílohou
oznámení o vyhlášení výběrového řízení; předpoklady podle tohoto ustano-
vení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské vzdělání – bakalářský nebo magisterský 

studijní program (vítán ekonomický směr)
– pracovní místo je vhodné i pro čerstvé absolventy 

ve výše uvedeném stupni vzdělání (vítán ekonomický směr)

požadované znalosti
– vítány zkušenosti v oblasti tvorby rozpočtu a ekonomických analýz
– znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění výhodou
– dobrá orientace v zákonech a dalších předpisech, 

jejich praktická aplikace v rámci příslušné problematiky

další dovednosti, schopnosti
– znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
– výhodou znalost SW Gordick
– vítána praxe v samosprávě či státní správě
– praxe v řízení pracovního kolektivu výhodou 
– komunikační a organizační schopnosti
– schopnost analytického a koncepčního myšlení, flexibilita
– znalost jednoho světového jazyka vítána

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

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

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději 
do 31. 7. 2006 na adresu: Úřad městské části Praha 11, personální odbor,

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice vedoucí oddělení rozpo-
čtu v ekonomickém odboru“

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

Ing. Simona Klimakovská, tajemnice ÚMČ Praha 11

MČ Praha 11 - Úřadu městské části Praha 11 zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 1. 6. 2006 výběrová řízení na obsazení pracovních míst
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...máme kde bydlet
(Dokončení)

Lidé se těšili na nové domovy, vzpo-
míná Jan Meixner, jeden z tisíců

těch, kteří tehdy a v následujících
letech dokončované byty přebírali.
Chodili se na ně dívat, protože tenkrát
to bylo tak, že byt jste sice dostal, ale
on se ještě dostavoval, třeba půl roku
i déle. Lidé sem jezdili, stáli před nedo-
končenými domy a říkali: „Tamhle je to
okno, kde budeme bydlet.“ Do domů
sice vedly technické sítě, ale nebyl
v nich ještě zaveden proud, plyn ani
voda. Lidé  se však na bydlení už těši-
li. Takže mi později vadilo, když se
začalo mluvit o králíkárnách, betono-
vé džungli a podobně, jako by se najed-
nou zapomnělo, jak nesmírně se lidé
radovali, že tu dostali byt. 

S takovým despektem mluvili o Již-
ním Městě spíše lidé zvenčí, ne ti, kteří
zde bydleli. Hlad po bytech byl pochopi-
telně veliký, vždyť výstavba předtím
dlouho stagnovala.

Lidé si dnes neuvědomují, jak znač-
ně se tehdy mnohým proměnil život.
Stěhovala se sem spousta lidí z jiných
pražských čtvrtí, třeba ze zbořených

částí Žižkova, ale i z venkova.  Mnozí
předtím bydleli v bytě čtvrté kategorie,
a nyní šli  do první kategorie. Někteří
měli třeba ve svých padesáti  letech
poprvé svou  vlastní koupelnu, vlastní
záchod.  A ústřední topení! Poprvé
v životě nemuseli do třetího patra bez
výtahu nosit uhlí. Domy samozřejmě
měly různé nedostatky, ale radost
z bytů  i tak byla opravdu upřímná
a ohromná. Proto se těch lidí osobně
dotklo, když se o jejich domovech
začalo mluvit jako o králíkárnách. Pro
ně byt představoval velikou změnu,
o několik stupňů v žebříčku výše.

Zázemí ovšem chybělo…
To víte, v té době jste si pro tkaničky

do bot musel jezdit na Pankrác, protože
tu žádné obchody nebyly. Tady se dal
koupit jen chleba, rohlíky, mléko, máslo
– prostě základní věci. Nic jiného. 

Chybělo toho víc. Stavbaři evidentně
spěchali a všelicos odbyli.

Tenkrát se stavělo k datům. Potře-
bovalo se k nějakému datu předat jisté
množství  bytů, tak se to prostě uděla-
lo „jakžtakž“. K prvnímu březnu se
předaly dvě stovky bytů, a do června se
pak dodělávaly. V domě, kam jsme se
nastěhovali, byly dva vchody, ale u jed-
noho chybělo vstupní schodiště, asi

šest schodů. Nestihli  je dodělat. Na
začátku z toho ovšem měli všichni
nájemníci radost, protože to fungovalo
jako rampa pro stěhování. Náklaďák
mohl nacouvat a skládalo se rovnou
do výtahu. 

A dnes? Moje maminka v tom bytě
stále  bydlí, v jedenáctém  patře, dívá
se na celou Prahu. Opodál vidí svůj
bývalý dům a na obzoru zase žižkov-
skou televizní věž, nedaleko níž kdysi
bydlela. Své „styčné body“ má na
dohled. Nedávno jí vyměnili okna
a ona říká: „Teď to tady mám jak
v pelíšku.“

Děkuji za rozhovor 
a pozdravuji maminku.

(Příště: Vzpomínky architekta)
Jiří Bartoň, foto: autor

DO ČTVRTÉHO DESETILETÍ (6)

Od ulice Prašné ke Kupě

VHLEDY do Prahy 11
Jeden z nejdramatič-

tějších vhledů do
naší městské části je
ze starých ulic sou-
sední městské části
Prahy-Petrovic do
Nových Hájů. Samo-
zřejmě nejde o úředně
uznaný název, avšak
život v naší lidnaté
čtvrti nás přiměje,
abychom se naučili
označovat i určité
souvislé a charakteris-
tické podcelky.  Nové
Háje kdysi existovaly,
ale ty už nikdo k životu nevzkřísí, a tím spíše si toto označení
zaslouží nová zástavba v Hájích, vlastně základ Jižního Města.
Od torza celkově skromných původních Hájů ji odlišují
zejména vertikály. Určují je výškové obytné domy a vše vrcho-
lí Kupou, u níž lze jen litovat, že kdysi nedostala zvažované
uvolněnější tvary. I tak ale pohledu ze svažitých petrovických
ulic výrazně dominuje. 

Jiří Bartoň, foto: autor

Hovící si žena 
Tato  žena potře-

buje odpočívat
často, protože je
celá, včetně věnce
na hlavě, z pískovce.
Na Jírovcově náměs-
tí hledí z vyvýšené
polohy kamsi v dál,
mimo všechny tři
zajímavé  sousedy ve
svém okolí – kultur-
ní centrum Zahrada,
pobočku městské
knihovny v Praze
a Základní školu
Campanus. Zřejmě
očekává ještě někoho jiného, kvůli němuž ji nelákají ani
krásné plody, ležící jí přímo u ruky. Koho, to ví asi jenom
sochař Jiří Kryštůfek, její tvůrce. Absolvent keramické
školy a poté Akademie výtvarného umění v Praze (u
prof. J. Laudy) se na téže vysoké škole brzy uplatnil jako
pedagog. Také ovšem tvořil, od drobných komorních plas-
tik po monumentální realizace. Jeho dílem je i řada praž-
ských reliéfně pojatých pamětních desek a bust,
věnovaných takových osobnostem, jako byli B. Bolzano,
J. Mysliveček, B. Martinů, K. Höger či F. Pujman. Přes
výčet mužských jmen je umělcovým ústředním motivem
žena. Do této tvůrčí řady náleží i „paní Jírovcová“, jak prý
sympatické plastice říkají někteří nezvedení žáci. 

Jiří Bartoň, foto: autor 

Regionální klub SPHV
Přátele historie, krás Prahy a významných osobností našich

dějin zve v sobotu 1. července na dopolední procházku 
od Karlova mostu ke Staroměstskému nám. Sraz v 9.45 hod.

u Staroměstské mostecké věže. Vede dr. J. Bartoň



24 PŘÍRODA Klíč 7-8/2006www.praha11.cz

RORÝSI
Přes jistou vnější podobnost s pěvci

patří rorýs obecný (Apus apus) do
řádu svišťounů, kam jsou řazeni např.
i kolibříci. Je to tažný pták s hlavními
zimovišti v jižní Africe. U nás pobývá
jen krátkou dobu, nezbytnou k rozmno-
žování. Původně byl obyvatelem skal
a stromových dutin, dnes žije převážně
ve městech, kde hnízdí pod střechami,
v děrách zdí apod. Potravu loví výhrad-
ně ve vzduchu a tvoří ji drobní členov-
ci, především hmyz.

Ve vzduchu tráví rorýsi většinu svého
života. Vědecké jméno apus – beznohý,
poukazuje na charakteristicky krátké
nožky, které nejsou v letu vůbec patrné.
Nedovolují kráčivou chůzi nebo poska-
kování, ale jen zavěšení na hrubší kolmé
stěny nebo kůru stromů. Hnízdící ptáci
tráví noc na hnízdě, ale nehnízdící rorý-
si, ke kterým se později přidávají ptáci
hnízdící a nakonec i vyvedená mláďata,
nocují v hejnech vysoko na obloze.
Rorýsí spánek totiž není tak tvrdý, jako
je spánek lidský, podobně jako u jiných
ptáků se jedná o série mikrospánků.
Navíc mohou rorýsi spát jen na jednu
polovinu mozku,  druhá polovina je

schopna vnímat okolí.
V Praze hnízdí odnepamě-
ti. Svým rozšířením
i početností se řadí mezi
její nejhojnější ptačí
obyvatele. Výskyt ale
není souvislý, s rorýsy je
možné se setkat na vyso-
kých budovách ve středu
města či ve vícepatrových
domech se sedlovými stře-
chami staré městské zástavby,
kde je možnost přístupu na okraje
půdních prostor, vzácněji ve stromo-
vých a skalních dutinách a štěrbinách,
případně v ptačích budkách.

Rychlou obnovou fasád a střech
domů, věží a stavebních památek v prů-
běhu devadesátých let hnízdišť v centru
města ubylo. Rorýsi však postupně obje-
vili nové možnosti ke hnízdění na sídliš-
tích, v izolačních podstřešních
prostorách s větracími otvory na panelo-
vých domech. Moderním trendem se
ovšem stalo zateplování jejich zdí. Při
stavebních úpravách se uzavírají větrací
otvory, jimiž v některých případech zaté-
ká a které údajně ani neplní svou původ-
ní funkci. Byly však již vyvinuty
alternativní metody oprav větracích
otvorů, a proto je třeba apelovat nejen na
projektanty a stavební firmy, ale přede-

vším na majitele a obyvatele
domů, kde rorýsi hnízdí

a kde se připravují staveb-
ní úpravy či opravy, aby
opeřené nájemníky
v maximální možné míře
šetřili, zachovali jejich
hnízdiště a v nezbytných

případech kontaktovali
příslušné instituce (Česká

inspekce životního prostředí,
Český svaz ochránců přírody),

které mohou rorýse ochránit. 
Jedním z možných řešení, jak hnízda

rorýsů zachovat, jsou např. truhlíky,
které se umísťují pod střechu budovy
(tam, kde to je možné, zevnitř, což se
nejvíce blíží originálnímu hnízdění,
v opačném případě zvenčí).

Pro radu a bližší informace se lze
obrátit na Národní síť stanic pro handi-
capované živočichy, která je unikátním
evropským projektem Českého svazu
ochránců přírody a již podporuje
Ministerstvo životního prostředí, Lesy
ČR, s. p., a Česká spořitelna, a. s. Více
se dozvíte také na internetových strán-
kách www.csop.cz nebo v kanceláři
ČSOP na telefonním čísle 222 516 115.

Ing. Jiřina Štěpáková, 
OŽP ÚMČ Praha11

Nemusíme závidět obyvatelům Roz-
tyl a Chodova, že mají Kunratický

les hned pod okny, my ostatní z Jižního
Města si tam můžeme zajet metrem,
jsou to maximálně dvě stanice. 

Ať jej nazýváme Kunratický, Krčský
nebo Michelský, na pražské poměry je
to les každopádně dosti rozsáhlý, navíc
se může  pochlubit cennými lokalitami
přírodními i architektonickými. Pro
rekreaci tu slouží udržované cesty, altá-
ny, lavičky, několik dětských hřišť,
u srubu Gizela hřiště pro dospělé. V lese
jsou dvě hájovny. První se  říká U krále
Václava, protože se nachází poblíž stej-
nojmenné výletní restaurace při vstupu
do lesa od Zelených domků. Před
nedávnem byla hájovna zgruntu oprave-
na. Zdejší minizoo bude opět v provo-
zu, čeká se na přírůstky srnčí zvěře
a daňků, ohrady a přístřešky jsou již
nachystané. Před hájovnou je nově
vybudované dětské hřiště. Druhá hájov-
na je při vstupu do lesa ze strany od
Krče, za rybníkem Labuť. I v její blíz-
kosti je dětské hřiště pro nejmenší. 

Vedle restaurace U krále Václava,
o které jsme již mluvili, je na stejné stra-
ně Kunratického lesa (od Zelených
domků) i výletní restaurace  Na tý louce

zelený, před níž mohou motorizovaní
návštěvníci nechat své auto. Z roztylské
strany se výletníkům nabízí hotel Nosál
s restaurací  Za větrem. Občerstvení
funguje také ve srubu Gizela (v době,
kdy se tam konají různé akce) v chodov-
ské části lesa. 

Značnou část Kunratického lesa tvoří
přírodní rezervace Údolí Kunratického
potoka. Zahrnuje svahy údolí Kunratic-
kého potoka o celkové rozloze 151 ha.
Potok vtéká do lesa u Dolnomlýnského
rybníka se zajímavým mlýnem, teče při
západním kraji lesa, z oken pavilonů jej
mohou vidět pacienti Thomayerovy
nemocnice, a z lesa vytéká u rybníku
Labuť. V rezervaci jsou chráněny hlavně
dubové a dubohabrové porosty a zbytky
společenstva skalní stepi na svazích.
V nivě v zalesněném údolí jsou pak olši-
ny a jaseniny, na svazích habrové javoři-
ny. Zajímavý je malý relikt spraše na
hraně svahu nad restaurací Na tý louce
zelený, kde roste třemdava bílá a růže
galská. Z fauny jsou zastoupeni střevlíč-
ci, mandelinka a dřepčíci v nivě potoka
a v mokřadních loukách. V potoce žije
plž – Clausilia pumila. Z ptáků tu hníz-
dí strakapoud prostřední, datel černý,
žluna šedá a sovy. Vysazen je zde  muf-

lon. Mufloni se někdy zatoulají až mezi
pavilony nemocnice – k nemalému potě-
šení a rozptýlení pacientů. 

Velkou kunratickou a Nový hrádek
samozřejmě neopomineme, necháme si je
do  příštího vyprávění o Kunratickém
lese. (Dokončení) 

Eva Štampachová, foto: autorka

Jihoměstská příroda
KUNRATICKÝ LES I.
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Od rána všichni, kteří připravovali
Den dětí v Zahradě, s obavami sle-

dovali zachmuřenou oblohu. Déšť se
střídal s lijákem a zdálo se, že tradiční
opékání buřtíků je ohroženo. Ale pěkně
od začátku. Již o půl desáté se Velký sál
do posledního místečka zaplnil dětmi
z MŠ Sulanského a MŠ V Benátkách,
i těmi, které přišly se svými maminkami.
Se zatajeným dechem sledovali všichni,
děti i dospělí, vystoupení skvělého mima
Václava Strasera a jeho Duhové bubliny.
A po obědě se všechno opakovalo, jen
návštěvníky byly tentokrát děti ze škol-
ních družin ZŠ Campanus a K Milíčovu. 

Hlavní odpolední program uvedlo
Divadélko U Panáků, jmenovitě Pavel
Kočí a Pavel Půta. Následovala oficiál-
ní část programu, korunovace krále
a královny Pohádkové země Zahrada
pro hlavní město Prahu a vyhlášení
vítězů dlouhodobé výtvarné a literární
soutěže Skřítci v Zahradě. Moderátor-
ka pořadu a autorka soutěže Maruška
Urbanová pozvala na pódium všechny
aktéry a vzácné hosty. Do královských
křesel pak usedl režisér Zdeněk Troška
a „pohádková bábí“ paní Květa Fialová
a byli korunováni zástupcem starostky
Prahy 11 Ing. Ivanem Škodou a ředite-
lem Zahrady Erikem Bezdíčkem. Mezi
vzácnými hosty byly také vyslankyně
festivalu Jičín – město pohádek, paní
ředitelka Richterová a paní Tmějová.
Bohužel, jeden z nejvíce očekávaných

hostů, spisovatelka, malířka a „strašid-
loložk“ paní Vítězslava Klimtová, se
nemohla zúčastnit, poslala pozdrav
z nemocnice a na oplátku jí všichni
popřáli brzké uzdravení. Ukázku její
práce, výstavku skřítků, si návštěvníci
se zájmem prohlíželi v hale. Program
pokračoval vyhlášením vítězů soutěže
Skřítci v Zahradě. Téměř 250 tvůrců
vystavovalo v prostorách Zahrady své
práce. Práce, které se staly přehlídkou
nápadů a udivovaly dětskou fantazií
i zpracováním rozličných druhů mate-
riálů. Potvrdilo se, že vyhráli opravdu
všichni. Ale vítěz v soutěži být má,
a tak se absolutní vítězkou, bez ohledu
na kategorie a žánry, stala
desetiletá Zuzanka Pfeiferová ze ZŠ
Pošepného a Art ateliéru Dany Kubíč-
kové. Všichni vyhráli, všichni byli nebo
budou odměněni. Někteří si ceny odne-
sli hned, byli odměněni na pódiu, a to
nejen dárky, ale i potleskem plného
sálu, někteří si je vyzvedli mimo pódi-
um, na všechny ostatní čekají v Zahra-
dě. Neváhejte a přijďte si pro ně.

Počasí bylo stále nejisté, ale oheň
nakonec zvítězil, a tak byly opečeny
desítky buřtíků a nikomu občasný drob-
ný deštík nevadil, mnozí si ho možná
ani nevšimli. Nevadil ani těm, kteří řádi-
li na skákadle, správně ve starém hradu,
ani těm malým na kolotoči s autíčky
a koníky. Celé odpoledne provázelo
Divadélko u Panáků ukázkami her

i loutek a na závěr si děti odnesly
nafouknuté balónky.

Nezbývá než poděkovat. Městské
části Praha 11 za velkorysé dárky soutě-
žícím a celkovou finanční účast. Uzenář-
ství KK Miloš Křeček za voňavé
sponzorské buřtíky, pekařství Frydrich
v Říčanech za křupavé sponzorské rohlí-
ky, Rádiu Regina za propagaci. Poděko-
vat se sluší také všem pracovníkům
Kulturního centra Zahrada, kteří se bez
ohledu na čas tomu krásnému odpoled-
ni věnovali, jmenovitě hlavní organizá-
torce Marušce Urbanové. Ani drobný
déšť Den dětí v Zahradě nepokazil. 

Jaroslav Kratochvíl
Foto: Ronald Hilmar

DEN DĚTÍ v KC Zahrada 

Nevíte, jak pomoci nevyléčitelně 
nemocným...?   ...jsme tu pro ně.

Pacientovi garantujeme, že nebude trpět nesnesitelnou
bolestí, vždy zůstane zachována jeho lidská důstojnost 

a v posledních chvílích nezůstane osamocen. 
Křesťanský přístup k nemocnému.

Bližší informace: Neumannova 144, 383 01 Prachatice, 
tel. 388 311 726, e-mail: socialni@hospicpt.cz,

www.hospicpt.cz

Kulturní centrum Zahrada
Malenická 1784, Praha 4-Chodov

vypisuje soutěž

PRÁZDNINOVÁ KAMERA
pro školáky a středoškoláky, 

pro jednotlivce i pro filmové štáby. 

Natoč dokument (svědectví o době a lidech, přírodě…)

Natoč příběh (na táboře, u babičky … hraný nebo vyprávěný)

Technika: DVD, VHS, případně 16 mm film

Délka projekce: max. 10 min

Termín odevzdání: 30. září 2006, vyhodnocení 
a veřejná projekce vybraných snímků v měsíci listopadu

Kontakt: M. Urbanová (777 802 821)
J. Kratochvíl (777 242 316)

KOMU JE RADY, tomu je pomoci!
Nevíte jak dál? Máte pocit, že jste se svými problémy sami? Při-

padají vám neřešitelné? Všechno se změnilo? Jste smutní?
Nesmějete se spolu s ostatními? Marně hledáte smysl života? Mys-
líte, že vy TO nikdy nedokážete?

Přijďte do infocentra sociální pomoci Kontakt, kde si s vámi popo-
vídají klienti psychiatrie, kteří jsou již „za vodou“. Se svými problé-
my se naučili žít, nebo se jim postavili čelem a překonali je. Přijďte
včas. Nenechávejte u sebe plíživě rozvinout duševní nemoc, která se
nedá jednoduše „vypotit“. V péči psychiatrie je možné dosáhnout
samostatnosti, navázat kvalitní přátelství, opravdový vztah. Dáme
vám kontakt na prověřeného odborníka, který se vás ujme. 

Najdete nás vždy druhou středu v měsíci v infocentru sociální
pomoci Kontakt (ve vestibulu metra na Palackého náměstí) od 13.30
do 15.30, nebo každou středu ve VIDA centru Praha (Žitná 23, Praha
1, krámek Dvojí svět) od 11.00 do13.00 a od 15.00 do 17.00 hodin.

Ing. Martin Pacovský

Aerobic v TJ Chodov – rozvrh platný od 1. srpna 2006

Pondělí 19.00–20.00 Dance aerobic – Žaneta
Úterý 19.00–20.00 P-class – Eva
Středa 18.00–19.00 Aerobic class – Žaneta
Čtvrtek 19.00–20.00 Aerobic class – Eva

Jak se k nám dostanete?
Autobusem č. 154 z metra C - Háje, nebo Chodov –> zastávka BRODSKÉHO

TJ Hotel CHODOV, Mírového hnutí 2137, Praha 4, 149 00
Žaneta (731 510 522) e-mail: zaneta@aerobic.cz 

Eva (608 276 639) e-mail: adamkova02@seznam.cz
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Poslanecká sněmovna PČR
schválila nový zákon o soci-

álních službách, který jí
s pozměňovacími návrhy vrátil
Senát. Tato schválená právní
norma bude účinná od 1. ledna
2007 a přinese významné
změny. Zákon  vyšel dne 14. 3.
2006 v částce č. 37 Sbírky záko-
nů ČR pod číslem 108/2006
Sb. 

Platnost starého zákona
tedy končí. Hlavním důvodem
k vypracování nové právní
normy byla potřeba změnit
systém sociálních služeb, který
funguje na základě právní úpravy
z konce osmdesátých let minulého sto-
letí a z hlediska požadavků dnešní doby
již nevyhovoval, byl překonaný. Nejen-
že nebral v potaz výrazné společenské
změny, ale také dostatečně nepřihlížel
k procesu sociálního začleňování jako
základní myšlence moderní sociální
politiky. Sociální služby jsou určeny
lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé
sociální situaci. Většinou se jedná
o následky nepříznivého zdravotního
stavu, krizové sociální situace, vysoké-
ho věku, životních návyků, způsobu
života, který vede ke konfliktu se spo-
lečností, nebo o následky života v soci-
álně znevýhodňujícím prostředí. Aby se
tito lidé mohli začlenit do běžného
života, obvykle potřebují pomoc druhé
osoby. Sociálních služeb v České repub-
lice využívá v současné době téměř půl
milionu lidí, přičemž by asi 100 000
z nich bylo bez této možnosti vážně
ohroženo na zdraví a životě. Poskyto-
vatelé sociálních služeb jsou navíc
významnými zaměstnavateli. V sociál-
ních službách pracuje téměř 70 000 lidí.
Základním cílem nové právní normy je
poskytnout lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci, pomoc
a podporu prostřednictvím široké
nabídky sociálních služeb, stanovit pra-
vidla pro jejich poskytování a v nepo-
slední řadě zavést příspěvek na péči.
Ten je určen lidem, kteří z důvodu dlou-

hodobě nepříznivého zdravotního
stavu potřebují pomoc jiné osoby.
Zájemci také budou moci volit způsob
pomoci či podpory.

Cílem nové právní úpravy je, aby
byla dostupná taková nabídka sociál-
ních služeb, která lidem umožní žít
v jejich přirozeném prostředí. Nový
zákon každému zaručuje nárok na soci-
ální poradenství, jehož rámci lze posou-
dit i zájemcovu nepříznivou sociální
situaci. Samotné poskytnutí sociální
služby je založeno na smluvním princi-
pu, což staví člověka v nepříznivé soci-
ální situaci do aktivní role – podle svých
potřeb a požadavků si může volit formy
pomoci. Nová právní úprava pamatuje
i na to, aby potřeby žadatelů byly hod-
noceny objektivně. Příslušný orgán, tj.
úřad práce, určí na základě sociálního
a lékařského posouzení tzv. stupeň
závislosti na pomoci jiné osoby. Podle
tohoto stupně pak příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností přizná
žadateli odpovídající výši příspěvku na
péči.

Příspěvek na péči nahradí dosavad-
ní zvýšení důchodu pro bezmocnost
a příspěvek při péči o blízkou nebo
jinou osobu, což bude znamenat zjed-
nodušení systému. Příspěvek navíc bude
až trojnásobně vyšší. Nová právní úpra-
va počítá se čtyřmi stupni jeho výše, a to
od 2 000 Kč (u osob mladších 18 let od
3 000 Kč) pro osoby, které vyžadují čás-

tečnou pomoc, až po 11 000 Kč
pro lidi, kteří jsou na pomoc
jiné osoby zcela odkázáni.
Zavedení příspěvku výrazně
napomůže rodinám, které peču-
jí o své rodinné příslušníky.

Z hlediska poskytovatelů
sociálních služeb je nejdůleži-
tější změnou zavedení povin-
nosti registrovat se. V opačném
případě nebudou moci sociální
služby poskytovat. S povinnou
registrací je nezbytné zavést
efektivní kontrolní mechanis-
my. Poskytování sociálních slu-
žeb bude kontrolovat inspekce

sociálních služeb, především z hlediska
jejich kvality. Registrace a inspekce při-
padne krajským úřadům a MPSV. Sou-
částí zákona je úprava předpokladů pro
výkon povolání v sociálních službách
a pro výkon povolání sociálního pra-
covníka. Kvalita sociálních služeb
a efektivita sociální práce bude založe-
na především na odbornosti jednotli-
vých pracovníků.

Obce a kraje budou mít nezastupitel-
nou roli. Rozhodující úlohu budou hrát
v oblasti dostupnosti sociálních služeb.
Zákon zavádí povinnost obcí a krajů
podporovat síť potřebných sociálních
služeb na svém území. Charakter a roz-
sah této sítě se bude vyvíjet v procesu
komunitního plánování sociálních slu-
žeb v jednotlivých obcích a krajích, do
něhož musejí být zapojeni také zástupci
poskytovatelů sociálních služeb i osob,
které tyto služby využívají. Finančně
bude poskytované sociální služby pod-
porovat stát formou dotací. Podle
MPSV bude na systém sociálních služeb
včetně příspěvku na péči  ročně zapo-
třebí 13 až 14 miliard korun. Celkové
náklady na realizaci systému pak ročně
dosahují až 22 miliard korun (úhrady
uživatelů služeb přibližně 4 miliardy Kč
a výdaje obcí a krajů z vlastních pro-
středků také zhruba 4 miliardy Kč).

Bc. Jan Sembdner,
ředitel CSS Praha JM

Foto: Jana Jelínková

NOVÝ ZÁKON o sociálních službách

SOUTĚŽ Přijmi a vydej
Vzhledem k úspěšnosti soutěže „Vyzvi srdce k pohybu“

vyhlašuje Státní zdravotní ústav (dále SZÚ) nový dlou-
hodobý projekt „Přijmi a vydej“. Obsahem projektu je širo-
ce koncipovaná kampaň zaměřená na motivaci lidí ke
zvýšení pohybové aktivity v závislosti na příjmu stravy.
Pohybovou aktivitou se rozumí jakákoliv pohybová a spor-
tovní činnost vykonávaná pravidelně, alespoň v rozsahu 0,5
až 1 hodinu 5x týdně. Součástí kampaně je soutěž o věcné
ceny – horská kola, sportovní vybavení, sportovní pobyty
a výrobky správné výživy. Účastníci soutěže budou zazna-
menávat denní příjem a výdej energie po dobu jednoho

týdne. Na konci zvoleného týdne si každý účastník soutěže
sám provede denní bilanci. Tuto bilanci zaznamená do
grafu a zjistí, zda u něho příjem energie nepřevažuje nad
jejím výdejem. Týdenní výsledek pak zašle na SZÚ. Do sou-
těže se může v období od června do září přihlásit každý
občan starší osmnácti let. Tištěný leták s přihláškou získají
zájemci na adrese: Zdravotní ústav se sídlem v Praze, oddě-
lení podpory zdraví, Myslíkova 6, 120 00 Praha 2. Informa-
ce k správnému vyplnění přihlášky, a také o vhodné
nutriční a pohybové životosprávě získáte na tel. 224 920
174, 224 919 174 nebo při osobní návštěvě. K dispozici je též
elektronická verze záznamu, která je umístěna na
www.startspinning.cz/szu.

MUDr. Mojmír Biganovský
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NA SLOVÍČKO
se známou osobností

Jiřina Jirásková

■ Dnes jsme vás přivítali jako Hosta
v Zahradě.  Jistě  nejste v našem
kulturním centru poprvé, a předpokládám,
že ani naposledy. Kdy vás tu tedy budeme
moci znovu potkat a kde jinde vás mohou
naši čtenáři ještě vidět? 
Na podzim bych měla začít zkoušet
novou hru. Velmi se mi líbí a slíbila
jsem, že bychom ji společně s Mirkem
Dlouhým a Zlatou Adamovskou při-
šli zahrát i návštěvníkům Kulturního
centra Zahrada. Stále  působím
v Divadle na Vinohradech, kam
všechny čtenáře srdečně zvu, vidět
mě tam mohou ve hrách Vrátila se
jednou v noci a Do naha. 

■ Vím o vás,  že jste se také zapojila do
charitativní akce věnované dětem.
Můžete nám k tomu říci něco bližšího?
Spolupracuji na projektu UNICEF
Daruj panenku - zachráníš život.
V rámci projektu může kdokoli vyro-
bit panenku, a ta se pak draží za
minimální vyvolávací částku šest set
korun, což je cena šesti nejdůležitěj-
ších vakcín proti dětských chorobám.
UNICEF má na takovou panenku
dokonce střihy, aby to výrobci nemě-
li složité. Jednu panenku se nám
podařilo vydražit až za dvacet tisíc,
což znamená záchranu pro řadu dětí.
Tento projekt vymysleli v Itálii,
a u nás se ohromně ujal. Přála bych
vám zažít ten pocit, když přijdu do

divadla, a najdu tam krabici s pěti
panenkami a dopisem od paní, která
už je v důchodu, nemůže přispět
finančně, a tak alespoň vyrobila
panenky. Představují několik národ-
ností a jsou opravdu nádherné. Udě-
lala mi tím nesmírnou radost.
Panenky hodně posílají také děti ze
škol a školek, ale i dospělí. Do pro-
jektu se zapojili hudebníci, výtvarníci
a další známé osobnosti.

■ Pokud vám zbude volný čas, čemu se
ráda věnujete?
Mám dům a u něho zahrádku, takže
se věnuji zahrádkaření. V poslední
době také dost čtu, hlavně filosofic-
kou literaturu. A hodně času trávím
se svým pejskem,  francouzským bul-
dočkem Emou. Pejsky miluji jako
kamarády. Jinak mám z boží přírody
ráda také ptáky a stromy.

■ Kdybyste měla kouzelnou hůlku
a mohla změnit cokoli na světě, co by to
bylo?
Největší problém, starý jako lidstvo
samo, je podle mého názorů to, že si
lidé nejsou rovni a jsou nespokojeni.
Největší problém je tedy slabost lid-
ské povahy. Takže to bych změnila,
kdybych měla onu kouzelnou hůlku.

Rozhovor vedla Jana Jelínková
Foto: autorka

LETNÍ TÁBORY
sdružení Kolt
Hledáte pro své děti na léto

dobrodružný pobyt v přírodě,
který je naučí samostatnosti, ale
i spolupráci s druhými? Chcete, aby
zažily vzrušení při napínavých
hrách, při skládání různých zkoušek
nebo při sportovních kláních?  Pak
vám naše občanské sdružení Kolt
nabízí své letní tábory, které s úspě-
chem pořádáme již od roku 1993. 

Tábořiště se nachází na krásné
louce v šumavských lesích, Vltava je
vzdálena asi 700 metrů. Zkušení
vedoucí připravují po celý rok tábo-
rový program tak, aby se dětem co
nejvíce líbil a rády na něj vzpomína-
ly. Děti se mohou těšit na pestrou
celotáborovou hru, soutěže, bojo-
vou hru, koupání v řece, táborovou
olympiádu, karneval, pouť, diskoté-
ku, táboráky se zpěvem a kytarami
a mnohé jiné. Spíme na nafukova-
cích matracích ve stanech typu Ješ-
těd s předsíňkou, umýváme se
v hygienickém srubu s ohřátou
vodou. Jíme 5x denně (2x denně
teplé jídlo), vaříme v nové kuchyni–
–srubu (polní kuchyně a pec).
Záchody jsou suché (hygienické
celodřevěné buňky). Pojetím jde

o klasický stanový tábor pro zhruba
60 dětí ve věku 6 – 15 let, které jsou
rozděleny do jednotlivých oddílů.
Tábora se účastní přibližně 15
dospělých osob, vaří zkušený
kuchař a každého běhu se účastní
kvalifikovaná zdravotnice. Hlavní
vedoucí mají atestaci ČTU, oddíloví
vedoucí absolvovali kurz  základ-
ních  zdravotnických dovedností.

Tři běhy našich táborů pokrývají
celé letní prázdniny, a to v následu-
jících termínech: I. běh – 1. 7. –
22. 7. 2006, II. běh 22. 7. – 12. 8.
2006 a III. běh 12. – 27. 8. 2006.
Cena za I. a II. běh je 3 480 Kč, za
III. běh pak 2 680 Kč. Více informa-
cí naleznete na našich interneto-
vých stránkách www.kolt.cz, na
adrese Zelenečská 128/32, Praha 9,
na telefonech 281 863 203, 604
604 604 a na e-mailu bezdek@pet-
rotrans.cz.

Lukáš Bezděk

KARATE CAMP 2006
Letního Karate campu se mohou účastnit

členové oddílů karate i jiní zájemci od
10 do 26 let (začátečníci i pokročilí). Letos
pojedeme do tábořiště TJ TATRAN Sedlča-
ny v Častoboři u Sedlčan. Ubytováni bude-
me v chatičkách na břehu Slapské přehrady.
Odjíždíme 27. srpna 2006 v 10 hod. od
Základní školy Ke Kateřinkám (ze stanice
metra Opatov autobusem 324,363,385 na
zastávku Zdiměřická). Doprava autobusem
z Prahy je zahrnuta v ceně zájezdu. Program
pro účastníky campu bude obsahovat tré-
ninky karate (kata, kumite), včetně zkoušek
na technické stupně, a vodní sporty (tábor
má dobře vybavenou vodáckou základnu).
Cena pobytu činí 2 300 Kč a zahrnuje uby-
tování, stravování, dopravu a půjčování
lodí. Příjezd je naplánován na 2. září 2006
přibližně v 11.30 opět k ZŠ Ke Kateřinkám.
Přihlášky prosím zasílejte na SPORT CLUB
K3, Zdiměřická 1450 /22, 149 00 Praha 415.
Na další dotazy vám rádi odpovíme na
tel./faxu 603 966 136 nebo e-mailu
SCK3@seznam.cz. Přihláška je platná po
zaplacení účastnického poplatku (možno
platit převodem na účet Sport Clubu K3
1929884399/0800, nebo přímo v kanceláři
klubu K3). V případě příspěvku od zaměst-
navatele vydáme potvrzení. Více informací
na www.sportklubk3.wz.cz 

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

Mnoho půvabných míst, kul-
turních památek a umě-

leckých hodnot se ukrývá mezi
domy naší městské části. Na vás
je takové místo nebo objekt na
fotografii poznat a napsat nám,
kde je můžeme najít, popřípadě
jak se jmenuje a kdo je autorem.
Při procházce ulicemi pak každý
může zjistit, jakou zajímavost
jsme vám ukázali. Ze zaslaných
správných odpovědí redakce
vylosuje výherce, který od ní
obdrží věcnou cenu, např. CD,
knihu nebo tričko. 

Kde se nachází 
tato parta?

Své odpovědi můžete zasílat na adresu: 
Úřad MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, 

nebo je odevzdat v informačních kancelářích Prahy 11 
do 15. 8. 2006. Na obálku napište heslo „Klíč“!

PEČEME...
Slaný závin paní Widimské
s paní Hanou Hejnovou
Co potřebujeme:
na těsto (26 dkg polohrubé mouky, 1 heru, 2 dl piva, sůl) na
náplň pak 30 dkg mletého masa, 1 sáček kysaného zelí, 1
zakysanou smetanu, 2 vejce, 1 červenou papriku, kmín, sůl,
česnek a na zdobení strouhanku.

Příprava:
Den předem zpracujeme těsto tak, aby v něm nezůstaly
hrudky. Do mouky dáme změklou heru, pivo a sůl. Zabalíme
do alobalu a dáme do lednice. Při přípravě náplně na cibuli
podusíme zelí, do změklého přidáme mleté maso, sůl, kmín
a podusíme. Do hotové směsi přidáme česnek, drobně
nakrájenou papriku a promícháme. Rozválíme těsto, posy-
peme osmaženou strouhankou, přidáme masovou směs.
V zakysané smetané rozkvedláme 2 vejce a zalijeme tím
masovou směs. Pak záviny zabalíme a pečeme nejlépe na
pečícím papíru, povrch ještě potřeme vajíčkem.

Přejeme vám dobrou chuť.

Citát Karla Čapka, českého prozaika, dramatika, novináře, básníka, překladatele, kritika, estetika a filosofa: Řeč je sama duše 
a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou (tajenka) národního.

Řešení křížovky z minulého čísla: proudem unášen
Správné řešení soutěže z minulého čísla: Viz str. 22



KULTURNÍ PŘEHLED ■ léto 2006 Klíč

Třebaže prázdniny a dovolené
jsou v plném proudu, v Kul-

turním centru Zahrada se připra-
vují pořady a akce na příští mě-
síce. Co se chystá pro dospělé
návštěvníky?  Samozřejmě ob-
vyklá porce koncertů, divadel-
ních představení, pořadů se zná-
mými a zajímavými hosty, vý-
stav či filmových projekcí. 

Hned ve čtvrtek 14. 9. 2006 se
ve Velkém sále poprvé představí
lamač dívčích countryfolkových
srdcí Jakub Smolík. Týden nato
si zde mohou dát sraz všichni,
kdo mají zalíbení v hudbě Zuza-
ny Navarové a skupiny KOA.
KOA v čele s akordeonistou

a zpěvákem  Mario Bihárim
představí kromě písní zesnulé
Zuzany Navarové i svou novou
původní tvorbu. Folkové legen-
dy – kapely Nezmaři a Kamelot
dorazí v říjnu. Příznivcům blue-
grassu  patří první listopadový
čtvrtek, kdy se uskuteční třetí
ročník přehlídky Bluegrass Gar-
den. 

Zájemci o divadelní předsta-
vení si přijdou na své při profesi-
onálních představeních Zimní
divadelní Zahrady. Principál di-
vadla Semafor pan Jiří Suchý
bude prvním poprázdninovým
hostem v pořadu „Host v Zahra-
dě“ v úterý 19. září 2006. V de-

vátém čísle časopisu Klíč bude
vyhlášena pravidelná fotosoutěž
pro Jižní Město – hodnotné ceny
se již těší na své budoucí majite-
le. 

Podzim tradičně patří rovněž
cyklu autorských čtení „Podzim
s literaturou v Zahradě“, nové
přednášky o indické filozofii pak
připraví PhMr. Rudolf Skarnitzl. 

K tomu četné kurzy (včetně
počítačových), otevřené dílny
a mnoho dalšího. Zatím nebude-
me prozrazovat víc. 

Ať vás Zahrada těší a baví! 

Tomáš Rulf, foto: autor

Nejpozději od září 
opět v Zahradě
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Chodovská 
vodní tvrz

114499  0000  PPrraahhaa  1111,,  LLeeddvviinnoovvaa 99
tteell..//ffaaxx:: 226677  991144 883311

((úútteerrýý––nneedděěllee  1133..0000––1199..0000  hhoodd..))
wwwwww..cchhooddoovvsskkaattvvrrzz..cczz

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@cchhooddoovvsskkaattvvrrzz..cczz

OOppaattoovvsskkáá 11775544,, tteell..//ffaaxx:: 227722  994411  440011
ppookkllaaddnnaa  tteell..::  227722  994411  226699

hhttttpp::////wwwwww..kkddooppaattoovv..cczz
ee--mmaaiill::  ooppaattoovv@@aattllaass..cczz

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

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

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

IInnffoorrmmaaccee  aa ppřřiihhlláášškkyy  oobbddrržžííttee  
vv kkaanncceelláářřii  KKDD  OOPPAATTOOVV..

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 
– letní hudební festival 
s Jaroslavem Svěceným a jeho hosty

Koncerty se konají na nádvoří Chodovské
tvrze za každého počasí. Pódium i hlediště
jsou zastřešeny. Začátky koncertů vždy ve
20.00 hod. Vstupné 100 až 280 Kč. Ná-
vštěvníci festivalu mají volný vstup na vý-
stavy v galerii Chodovské tvrze.

PŘEHLED KONCERTŮ
V ČERVENCI 2006:

úútteerrýý ❑❑ 1188.. ❑❑ 2200..0000
PPrroolloogg  lleettnníícchh  ttóónnůů.. Jaroslav Svěcený –
housle a průvodní slovo, Julie Svěcená –
housle, Virtuosi Pragenses – komorní or-
chestr. Na programu: Vivaldi, Bach, Kreis-
ler, Mozart.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2200.. ❑❑ 2200..0000
NNeejjeenn  MMoozzaarrtt  jjee  jjuubbiillaanntt…… Jaroslav Svěce-
ný – housle a průvodní slovo, Dagmar
Vaňkátová – zpěv, Marie Synková – klavír,
František Martiník – klavír. Na programu:
Mozart.

úútteerrýý ❑❑ 2255.. ❑❑ 2200..0000
JJaabbllkkooňň  &&  JJaarroossllaavv  SSvvěěcceennýý..

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2277.. ❑❑ 2200..0000
VViirrttuuoossnníí  ttóónnyy  nnaa  CChhooddoovvsskkéé  ttvvrrzzii.. Martin
Kasík – klavír, Jaroslav Svěcený – housle.

PŘEHLED KONCERTŮ 
V SRPNU 2006:

úútteerrýý ❑❑ 11.. ❑❑ 2200..0000
SSllaavvnnoossttii  ssttrruunn.. Jaroslav Svěcený – hous-
le, Kateřina Englichová – harfa, Miloslav
Klaus – kytara. Na programu: Paganini,
Saint-Säens, Massenet, Giuliani, Villa-Lo-
bos a další.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 33.. ❑❑ 2200..0000
CChhooddoovvsskkáá  ttvvrrzz  bbaarrookknníí.. Jaroslav Svěcený
– housle a průvodní slovo, Žofie Vokálková
– flétna, Jitka Navrátilová – cembalo.

úútteerrýý ❑❑ 88.. ❑❑ 2200..0000
KKoonncceerrtt  pprroo  ddeesseett  ssttrruunn.. Štěpán Rak – ky-
tara, Jaroslav Svěcený – housle.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1100.. ❑❑ 2200..0000
VVaarrhhaannyy  vv CChhooddoovvsskkéé  ttvvrrzzii.. Jaroslav Svě-
cený – housle, Michal Novenko – varhanní
pozitiv.

úútteerrýý ❑❑ 1155.. ❑❑ 2200..0000
SSllaavvnnéé  eevvrrooppsskkéé  hhoouussllee.. Jaroslav Svěce-
ný – housle a průvodní slovo, Dana Vla-
chová – housle, Marie Synková – klavír.
V průběhu večera zazní mistrovské ná-
stroje čtyř století.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1166.. ❑❑ 2200..0000
JJaarroossllaavv  SSvvěěcceennýý  aa RRiicchhaarrdd  PPaacchhmmaannnn..
CCoolloouurrss  ––  bbaarrvvyy.. Multimediální a nadžán-
rový projekt klasického houslisty Jaroslava
Svěceného a „českého Vangelise“, klaví-
risty Richarda Pachmanna navodí působi-
vou letní atmosféru.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1177.. ❑❑ 2200..0000
EEppiilloogg  lleettnníícchh  ttóónnůů.. Jaroslav Svěcený –
housle, Alfréd Strejček – umělecký před-
nes, Virtuosi Pragenses – komorní or-
chestr.

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

Galerie Chodovské vodní tvrze
PPOOZZVVÁÁNNKKYY NNAA VVÝÝSSTTAAVVUU

SSCCHHOODDIIŠŠTTĚĚ::
JJiiřříí  BBaarrttooňň  ––  ffoottooggrraaffiiee  aa  kkrreessbbyy..  Od 1. 7. do 31. 8. 2006

VVEELLKKÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV 11..  PPAATTŘŘEE))::
HHeelleennaa  SSaammoohheelloovváá  ––  kkeerraammiikkaa..  Od 21. 6. do 16. 7. 2006

SSoocchhaařřsskkéé  ssyymmppoozziiuumm  „„CCeessttaa  mmrraammoorruu““ – J. Koblasa, P. Váňa, J. Řehna, J. Kačer, 
J. Němcová, J. Hendrych, Č. Suška, M. Šeborová, O. Ishikava. Od 20. 7. do 12. 8. 2006

KKrriissttiiaann  KKooddeett  ––  oobbrraazzyy..  Od 15. 8. do 17. 9. 2006

MMAALLÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV PPŘŘÍÍZZEEMMÍÍ))::
LLuucciiee  FFiilliimmoonnoovváá  ––  oobbrraazzyy..  Od 21. 6. do 16. 7. 2006

IInnggrriidd  JJaammrriicchhoovváá  ––  oobbrraazzyy..  Od 20. 7. do 12. 8. 2006

KKrriissttiiaann  KKooddeett  ––  oobbrraazzyy..  Od 15. 8. do 17. 9. 2006

SSttáállýý  pprrooddeejj  ggrraaffiikkyy.

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

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

RReessttaauurraaccee  jjee  ootteevvřřeennaa  ddeennnněě  oodd  1111..0000  ddoo  2233..0000  hhoodd..

TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
PRAHY 11 NA KANÁLU UPC:

77..4455,,  1122..4455,,  1188..4455  aa 2222..4455
ZZpprraavvooddaajjssttvvíí  mmůůžžeettee  sslleeddoovvaatt  

ii nnaa::  wwwwww..pprraahhaa1111..cczz
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KKvvěěttnnoovvééhhoo  vvííttěězzssttvvíí  22112266,,  PPrraahhaa  1111,,
tteell..::  227722  993300  114499,,  tteell..//ffaaxx::  227722  993300  002233

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

Kulturní dům

Klubka

PRÁZDNINY S KLUBKOU
PPřřiibbllíížžiillyy  ssee  pprráázzddnniinnyy  aa  mmyy  vvááss  iinnffoorrmmuujjee--
mmee  oo  ttoomm,,  ccoo  KKDD  KKlluubbkkaa  pprroo  dděěttii,,  kktteerréé  nnee--
ooddjjíížždděějjíí  zz  PPrraahhyy,,  ppřřiipprraavviillaa..

❑❑    První týden bude probíhat od 10.
do 14. 7. Děti se v 8.00 hod. sejdou
v Klubce a podle počasí bude upřesňován
denní program, který potrvá do 16.00 hod.
Hlavním tématem bude KRÁL KAREL IV.
Výtvarný týden bude tento rok sledovat
budování Prahy v době Karla IV., život
a pověsti, vážící se k jeho době.

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

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

• Svá výtvarná dílka si děti odnesou domů.
CCeennaa  zzaa  ttýýddeenn::  800 Kč
CCeennaa  zzaa  ddeenn::  180 Kč
KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa:: Mgr. Jana Šipková, 

tel.: 272 930 149

❑❑    Druhý týden bude probíhat od 28. 8. do
1. 9. v čase od 8.00 do 16.00 hod. Bude
opět sportovně zaměřený – SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ
TTÝÝDDEENN  SS TTEENNIISSEEMM..

• Dopoledne budou děti trávit na kurtech
na Jižním Městě. Odpolední program bu-
de pokračovat v duchu  sportovně rela-
xačním. Za pěkného počasí plánujeme
koupání nebo kratší výlety do lesoparku.
V případě nepříznivého počasí jsou při-
praveny společenské hry v sále KD. Tý-
den je zakončen tenisovým turnajem.

CCeennaa  zzaa  ttýýddeenn::  1 050 Kč
KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa:: Mgr. Romana Hrabáko-

vá, tel.: 272 930 149

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

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

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

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

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

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

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

ZZááppiissyy  ddoo  kkuurrzzůů  pprroobbííhhaajjíí  ddoo  1144..  77..  22000066..  
PPooddrroobbnněějjššíí  iinnffoorrmmaaccee  zzíísskkááttee  

nnaa  tteell..::  227722 993300 114499  uu ppaanníí  HHrraabběěttoovvéé
vv ddoobběě  oodd  88..3300  ddoo  1155..0000  hhoodd..  

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

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

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

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

Dům
dětí
a mládeže

FOTOSOUTĚŽ
JIŽNÍ MĚSTO OBJEKTIVEM 

DĚTÍ A MLÁDEŽE
Téma soutěžních snímků: Jižní Město –
Praha 11. Soutěž je určena pro děti a mlá-
dež od 10 do 18 let. Uzávěrka soutěže je
20. 10. 2006. Hlavní ceny: MP3 přehráva-
če TEAC. Vedlejší ceny: časopisy Photo-
Art. Podrobnosti naleznete na
www.ddmjm.cz/fotosoutez. Akce se koná
za finanční podpory MČ Praha 11.

SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ WWW STRÁNKU

S TÉMATIKOU PRAHY  11
Téma soutěžních www: Jižní Město-Praha
11. Soutěž je určena pro děti a mládež od
12 do 20 let. Uzávěrka soutěže je 20. 10.
2006. Hlavní ceny: MP3 přehrávače TEAC.

Vedlejší ceny: PC programy Zoner Photo
Studio 8. Podrobnosti na
www.ddmjm.cz/soutezwww. Akce se koná
za finanční podpory MČ Praha 11.

JENEBŮV TAJNÝ ZÁVOD
Šifrovací hra. 16. 9. 2006.
Akce je určena pro jednotlivce až čtyřčlen-
ná smíšená družstva.Věk: 15–99 let. Cílem
hry je dostat se z výchozí pozice do cíle
s nejnižší časovou penalizací a v nejkrat-
ším časovém limitu.
Na trase vás čeká až 10 „mrtvých“ stano-
višť. Na každém z nich získáte informace
o poloze dalšího stanoviště. S sebou bu-
dete mít cca. 15 sad obálek –  A, B, C.
V obálce A) je zašifrovaná poloha dalšího
stanoviště. Otevřít ji můžete bez časové
penalizace. V obálce B) je nápověda
a otevření vás stojí 30 minut navíc k vý-
slednému času. V obálce C) je přesná po-
loha dalšího stanoviště nebo klíč k šifře.
Otevřením inkasujete 60 trestných minut
k výslednému času. Na každém stanovišti
se dozvíte, kterou sadu obálek máte pou-
žít pro hledání dalšího stanoviště.
Přihlášku a další informace naleznete na
www.ddmjm.cz/jtz , nebo pište na e-mailo-
vou adresu: lala@ddmjm.cz . Akce se koná
za finanční podpory Magistrátu hl. m. Praha.

KROUŽKY 
ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
Aerobic – Barevné čarování, výtvarná vý-
chova – Barevné pískání, flétna pro nej-
menší – Basketbal – Break Dance – Břišní
tanec – Cvičení na míčích – Dětský klub
pro předškoláky, Beruška, Sedmikráska –
Divadelní studio – Dramatický experimen-
tální soubor Děs – Flétna – Florbal – Fot-
bal – Hrátky s přírodou, poznávání
a ochrana přírody – Kalanetika – Kerami-
ka – Klavír – Kytara – Line Dance, moder-
ní americké country tance – Loutkové di-
vadlo, hraní pohádek a výroba – Modeláři,
stavby modelů z papíru a dřeva – Paleta,
výtvarná dílna – Papírové modelářství –
Pastelka, výtvarná dílna – PC grafika
v programu Adobe Photoshop – Pohybové
hry, pro malé děti – Scoubidou, korálky,
mladá móda – Sluníčko, taneční kroužek –
Sportovky, pohybové hry, hry s míčem atd.
– Step aerobic – Stolní tenis – Šerm – Ta-
neční soubor Cassiopeia – Turistický oddíl
Trilobit – Tvorba www v programu Dram-
weaver – Veverka, pohybová výchova –
Volejbal, ŠSK DDM JM – 4. třída PVS –
Výpočetní technika, Windows, Word, Ex-
cel, internet.

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

KD KLUBKA NABÍZÍ 
PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.

IInnffoorrmmuujjttee  ssee,,  pprroossíímm,,  
nnaa  tteell..::  227722  993300  002233..
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Stálá divadelní scéna 
Studia Láďa Ladislava Smoljaka 

a Divadélka U Panáků 

MMaalleenniicckkáá  11778844,,  
PPrraahhaa  44,,  JJiižžnníí  MMěěssttoo  IIII

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

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

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

NABÍDKA KURZŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007:

POHYBOVÉ KURZY

❑❑ PPoohhyybboovvéé  ssttuuddiioo  DDaaFFii ––  ccvviiččeenníí  rrooddiiččůů
aa dděěttíí, aktivní dopoledne pro děti od tří let,
všestranná pohybová výchova pro mladší
i starší děti. Bližší informace pí Fischero-
vá, tel.: 605 540 763

❑❑ KKuurrzzyy  ttaannccee  aa ssppoolleeččeennsskkéé  vvýýcchhoovvyy pod
vedením tanečních mistrů Leoše Brady 
a Gabriely Weigertové, tel.: 604 853 154,
603 385 753, www.galeo.cz

❑❑ SSTTAA--KKAA--TTOO  ––  ttaanneeččnníí  sskkuuppiinnaa..

❑❑ FFLLAAMMEENNCCOO  – ššppaanněěllsskkéé,,  cciikkáánnsskkéé,,  rree--
nneessaannččnníí  aa bbaarrookknníí  ttaannccee.. Příprava na ta-
neční konzervatoř. Bližší informace pí Čer-
ná, tel.: 272 940 058, 603 551 516

❑❑ TTOOPP  SSTTEEPP..  KKuurrzzyy  sstteeppuu  pprroo  dděěttii  ii ddoo--
ssppěělléé, ppookkrrooččiilléé  ii zzaaččáátteeččnnííkkyy. Bližší infor-
mace pí Brožová, tel.: 602 214 176

❑❑ KKlluubb  CCOONNCCEEPPTT  22  –– AAeerroobbnníí  ccvviiččeenníí ve
skupině s instruktorem a hudbou na kondič-
ních trenažérech Concept 2. Možnost cvi-
čení pro děti, dospělé, malé děti a rodiče,
aktivní sportovce. Bližší informace a objed-
návky na tel.: 222 562 431, 602 344 796

❑❑ AAIISSHHAA – kkuurrzzyy  oorriieennttáállnníícchh  bbřřiiššnníícchh  ttaann--
ccůů. Bližší informace pí Procházková,
tel.: 222 523 800, 603 844 424, www.ais-
ha.cz

❑❑ CCvviiččeenníí  nnaa  mmííččíícchh,,  aaeerroobbiikk,,  bbaallaanntteess..
Bližší informace MUDr. Michálková,
tel.: 737 100 573

❑❑ KKaallaanneettiikkaa  ––  PPiillaatteess  ––  SSllooww  bbooddyy  – vše-
stranně účinné cvičení pro všechny věko-
vé kategorie. Bližší informace Dr. Štěpán-
ková, tel.: 737 141 507

❑❑ DDěěttsskkýý  aaeerroobbiikk,,  TTeeaammsshhooww,, pprroo  dděěttii  55  ––
1144  lleett.. Bližší informace pí Šemberová, tel.:
737 921 963

❑❑ KKuurrzzyy  TTaaii  cchhii.. Bližší informace pí Horál-
ková,  tel.: 776 274 771
www.taichichuan.cz

❑❑ ZZddrraavvoottnníí  ttěěllooccvviikk  pprroo  vvššeecchhnnyy  ss ttrraaddiiccíí
--  ss pprrvvkkyy  jjóóggyy,,  ppiillaatteess  aa kkaallaanneettiikkyy.. Bližší
informace pí Frančeová, tel.: 606 687 198

❑❑ TT’’NN’’TT  SSiilluueettaa  PPrraahhaa – držitelé 4 titulů
mistrů republiky ve 4 kategoriích a titulu
mistra světa v Rock’n’rollu kategorie žáci.
Přijímáme nové členy ve věku 3 – 5 let
(chlapce i dívky) a dívky 8 – 10 let. Bližší
informace pí Endrisová, tel.: 603 209 583

❑❑ AAffrriicckkéé  ttaannccee – pod vedením taneční
a pohybové terapeutky Marty Zlámané,
která výuku afrických tanců kombinuje
s tanečně-terapeutickým přístupem.
Bližší informace pí Zlámaná, tel.:
777 151 606

❑❑ CCoouunnttrryy  ttaannccee  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt – pod ve-
dením Jiřího Vašáka – Agentura Dancing
(taneční skupina Caramella) – kurzy pro
děti i dospělé.
Bližší informace Jiří Vašák, 
tel.: 603 163 462 nebo 603 842 155.
www.caramella.cz
e-mail: vasakj@chello.cz

KREATIVNÍ KURZY

❑❑ KKuurrzz  ttvvůůrrččííhhoo  ppssaanníí,,  zzáákkllaaddyy  žžuurrnnaalliissttii--
kkyy,,  ffiillmmoovvéé  aa tteelleevviizznníí  sscceennáárriissttiikkyy.. Bližší
informace pí Dočekalová, tel.: 777
066 460, www.scenare.cz

❑❑ DDaarr  sslloovvaa – kkuurrzz  ttvvůůrrččííhhoo  ppssaanníí, literár-
ně teoretická výbava, praktické základy
spisovatelského řemesla. Bližší informace
Mgr. Jiří Polák, tel.: 272 912 514

❑❑ KKuurrzzyy  aarraannžžoovváánníí  kkvvěěttiinn.. Bližší informa-
ce pí Siblíková, tel.: 723 076 722

❑❑ KKuurrzzyy  ddeekkoorraattiivvnnííhhoo  vvyyřřeezzáávváánníí  ––  CCaarrvviinngg
– ozdobné vyřezávání květů ze zeleniny
a ovoce. Bližší informace pan David Beran
tel.: 777 139 023, www.beran-catering.cz

❑❑ PPooččííttaaččoovvéé  kkuurrzzyy  pprroo  zzaaččáátteeččnnííkkyy  – Ná-
rodní program počítačové gramotnosti:

Základy práce s počítačem, Texty v počí-
tači, Internet a e-mail. Bližší informace
Mgr. Milena Balá tel.: 271 910 246,
800 800 028

❑❑ DDiivvaaddeellnníí  ssttuuddiioo  CCHHOODDOOVVSSKKÝÝ  TTYYÁÁTTRR
- dramatické hry a divadelní příprava pro
mládež 14 - 26 let. Tvořivé hry a cvičení
pro rozvoj hereckých dovedností, práce
s dramatickým textem, příprava divadelní-
ho představení, veřejné vystoupení při za-
končení pololetí. Bližší informace MgA.
Bohdana Malik, tel.: 731 486 487, email:
bohdana.mail@seznam.cz

VÝTVARNÉ KURZY

❑❑ VVýýttvvaarrnnáá  vvýýcchhoovvaa  pprroo  dděěttii  aa ddoossppěělléé,,
oodděěvvnníí  nnáávvrrhháářřssttvvíí,,  ppřříípprraavvaa  pprroo  bbuuddoouuccíí
pprrvvňňááččkkyy. Bližší informace pí Němcová,
tel.: 736 406 043

❑❑ AARRTT  AATTEELLIIÉÉRR  ––  kkeerraammiikkaa,,  kkrreesslleenníí,,  mmaa--
lloovváánníí,,  kkaaššíírroovváánníí,,  pprrááccee  ss tteexxttiilleemm  aa kkůůžžíí,,
ddrrhháánníí,,  bbaattiikkaa,,  vviittrráážž,,  oorriiggaammii……  Bližší infor-
mace pí Kubíčková, tel.: 723 376 825

❑❑ ŘŘeezzbbáářřssttvvíí  pprroo  dděěttii  aa ddoossppěělléé  – termín
kurzů po – st. Bližší informace pí Běla Je-
řábková, tel.: 608 602 316, e-mail bela.je-
ra@post.cz

❑❑ SSUUDD  ––  ssvvoobbooddnnáá  uumměělleecckkáá  ddííllnnaa. Grafi-
ka, malování, tiffany, hedvábí. Pletení oša-
tek a košíků z pediku. Bližší informace na
tel.: 721 119 209, 608 967 194

HUDEBNÍ KURZY

❑❑ KKlluubb  ttaalleennttůů  22000055  ––  ppěěvveecckkýý  aa hhuuddeebbnníí
ssoouubboorr,,  kkuurrzzyy  hhuuddeebbnněě  ppoohhyybboovvéé  ppřříípprraavvyy
pprroo  dděěttii  oodd  55  lleett..

❑❑ KKlluubb  mmuuzziikkáálloovvýýcchh  ttaalleennttůů  pprroo  dděěttii  ––  ta-
nec, zpěv, step, základy herectví, pohybo-
vá výchova, přímá práce v muzikálových
scénách. Bližší informace pí Vlachová, tel.:
777 295 111, www.klubtalentu.aktualne.cz

❑❑ KKuurrzz  hhrryy  nnaa  kkllaavvíírr  pprroo  dděěttii  ii ddoossppěělléé..
Lektoři pan Vaněk, tel.: 721 276 045, pí
Uřídilová, tel.: 272 768 007

❑❑ KKuurrzz  hhrryy  nnaa  kkyyttaarruu. Lektor pan Rozu-
mek, tel.: 233 379 735

JAZYKOVÉ KURZY

❑❑ SSOOUUKKRROOMMÁÁ JJAAZZYYKKOOVVÁÁ  ŠŠKKOOLLAA
AALLVVIINN, s.r.o. – pomaturitní studium Aj,
kombinace více jazyků, odpolední a ve-
černí jazykové kurzy, kurzy pro pedagogy,
pro děti, individuální výuka, firemní kurzy,
jazykové tábory, au–pair. Kvalifikovaní
čeští i zahraniční lektoři. Bližší informace
na tel.: 604 201 008, 777 946 569,
www.volny.cz/alvin_sro

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

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

BBoohhaattáá  nnaabbííddkkaa výtvarných, tanečních,
pohybových a jazykových kurzů.

PPooččííttaaččoovvéé  kkuurrzzyy pro začátečníky.
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V ČERVENCI JE Z TECHNICKÝCH
DŮVODŮ ZAVŘENO.

PROGRAM V SRPNU 2006:

Film:

ppoonndděěllíí ❑❑    2211.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
SSnnííllccii  –  experimentování za studentských
nepokojů roku 1968 v Paříži, kam lze dojít
ve svobodném sexu – film B. Bertolucciho,
Itálie 2003.

úútteerrýý ❑❑    2222.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
SSnnííllccii  –  experimentování za studentských
nepokojů roku 1968 v Paříži, kam lze dojít
ve svobodném sexu – film B. Bertolucciho,
Itálie 2003.

ssttřřeeddaa ❑❑    2233.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
KKllaann  llééttaajjííccíícchh  ddýýkk  – příběh o vášni a lás-
ce v roce 859  v době vlády dynastie Tang
– akční  drama – Čína, Hong Kong, 2004.

ččttvvrrtteekk ❑❑    2244.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
KKllaann  llééttaajjííccíícchh  ddýýkk  – příběh o vášni a lás-
ce v roce 859  v době vlády dynastie Tang
– akční  drama – Čína, Hong Kong, 2004.

ppáátteekk ❑❑    2255.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
ŠŠppaattnnáá  vvýýcchhoovvaa  – psychologické drama
P. Almodóvara o přátelství, důvěře, podvo-
du a zneužívání – mládeži nepřístupné –
Španělsko, 2004.

ppoonndděěllíí ❑❑    2288.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
ŠŠppaattnnáá  vvýýcchhoovvaa  – psychologické drama
P. Almodóvara o přátelství, důvěře, podvo-
du a zneužívání – mládeži nepřístupné –
Španělsko, 2004.

úútteerrýý ❑❑    2299.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
CCookkoolliivv  – romantická komedie Woodyho
Allena – hrají: Woody Allen, Christina Ri-
cci, Danny DeVito, Jason Biggs – 2003.

ssttřřeeddaa ❑❑    3300.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
CCookkoolliivv  – romantická komedie Woodyho
Allena – hrají: Woody Allen, Christina Ri-
cci, Danny DeVito, Jason Biggs – 2003.

ččttvvrrtteekk ❑❑    3311.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
DDOOGGOORRAA  – snímek P. Lecontea inspirova-
ná pobytem v Kambodži – Líbila se Vám
BARAKA? DOGORA vás uchvátí! Francie,
2005.

ppáátteekk ❑❑    11..  99.. ❑❑    1177..3300  aa 2200..0000
DDOOGGOORRAA  – snímek P. Lecontea inspirova-
ná pobytem v Kambodži – Líbila se Vám
BARAKA? DOGORA vás uchvátí! Francie,
2005.

Pořady pro děti a mládež:

ppoonndděěllíí ❑❑    2211.. ❑❑    99..3300––1111..0000
RRuuččnníí  ppaappíírr  zzddoobbeennýý  rroossttlliinnaammii  – Art ateli-
ér Dana Kubíčková.

ppoonndděěllíí ❑❑    2211.. ❑❑    1177..0000
FFiillmm  nnaa  ppřřáánníí  zz ffiillmmoottéékkyy  KKuullttuurrnnííhhoo  cceennttrraa
ZZaahhrraaddaa..

úútteerrýý ❑❑    2222.. ❑❑    99..3300––1111..0000
ZZaahhrraajjttee  ssii  nnaa  ppííššťťaallkkuu!!  – vede Marie Ur-
banová – dopolední hraní určené pro za-
čátečníky i pokročilé.

úútteerrýý ❑❑    2222.. ❑❑    1177..0000
FFiillmm  nnaa  ppřřáánníí  zz ffiillmmoottéékkyy  KKuullttuurrnnííhhoo  cceennttrraa
ZZaahhrraaddaa..

ssttřřeeddaa ❑❑    2233.. ❑❑    99..3300––1111..0000
VVýýrroobbaa  rráámmeeččkkuu  – Art ateliér Dana Kubíč-
ková (s sebou krabičky, pohlednice
z prázdnin, fotky, mušličky, kamínky).

ssttřřeeddaa ❑❑    2233.. ❑❑    1177..0000
FFiillmm  nnaa  ppřřáánníí  zz ffiillmmoottéékkyy  KKuullttuurrnnííhhoo  cceennttrraa
ZZaahhrraaddaa..

ččttvvrrtteekk ❑❑    2244.. ❑❑    99..3300––1111..0000
DDěěttsskkáá  ttvvůůrrččíí  ddííllnnaa  – kašírované zvířátko
ze ZOO, vede Ilonka Němcová. .

ččttvvrrtteekk ❑❑    2244.. ❑❑    1177..0000
FFiillmm  nnaa  ppřřáánníí  zz ffiillmmoottéékkyy  KKuullttuurrnnííhhoo  cceennttrraa
ZZaahhrraaddaa..

ppoonndděěllíí ❑❑    2288.. ❑❑    99..3300––1111..0000
KKoorráállkkoovváánníí  – Art ateliér Dana Kubíčková
(přívěsky z korálků).

ppoonndděěllíí ❑❑    2288.. ❑❑    1177..0000
FFiillmm  nnaa  ppřřáánníí  zz ffiillmmoottéékkyy  KKuullttuurrnnííhhoo  cceennttrraa
ZZaahhrraaddaa..

úútteerrýý ❑❑    2299.. ❑❑    99..3300––1111..0000
ZZaahhrraajjttee  ssii  nnaa  ppííššťťaallkkuu!!  – vede Marie Ur-
banová – dopolední hraní určené pro za-
čátečníky i pokročilé.

úútteerrýý ❑❑    2299.. ❑❑    1177..0000
FFiillmm  nnaa  ppřřáánníí  zz ffiillmmoottéékkyy  KKuullttuurrnnííhhoo  cceennttrraa
ZZaahhrraaddaa..

ssttřřeeddaa ❑❑    3300.. ❑❑    99..3300––1111..0000
KKeerraammiikkaa  – Art ateliér Dana Kubíčková
(indiánský hudební nástroj).

ssttřřeeddaa ❑❑    3300.. ❑❑    1177..0000
FFiillmm  nnaa  ppřřáánníí  zz ffiillmmoottéékkyy  KKuullttuurrnnííhhoo  cceennttrraa
ZZaahhrraaddaa..

ččttvvrrtteekk ❑❑    3311.. ❑❑    99..3300––1111..0000
ZZaahhrraajjttee  ssii  nnaa  ppííššťťaallkkuu!!  – vede Marie Ur-
banová – dopolední hraní určené pro za-
čátečníky i pokročilé.

ččttvvrrtteekk ❑❑    3311.. ❑❑    1177..0000
FFiillmm  nnaa  ppřřáánníí  zz ffiillmmoottéékkyy  KKuullttuurrnnííhhoo  cceennttrraa
ZZaahhrraaddaa..

ppáátteekk ❑❑    11..  99.. ❑❑    99..3300––1111..0000
KKeerraammiikkaa  – Art ateliér Dana Kubíčková
(závěs).

ppáátteekk ❑❑    11..  99.. ❑❑    1177..0000
FFiillmm  nnaa  ppřřáánníí  zz ffiillmmoottéékkyy  KKuullttuurrnnííhhoo  cceennttrraa
ZZaahhrraaddaa..

Výstavy:

❑❑    ggaalleerriiee ❑❑    22..  88..––3300..  88..
SSppoolleeččnnoosstt  ppřřáátteell  PPooddkkaarrppaattsskkéé  RRuussii  ––
KKrraajjiinnaa  kkrráássoouu  oodděěnnáá..

❑❑    mmaallýý  ssááll ❑❑    22..  88..––3300..  88..,,
JJaann  ŠŠkkoorrkkaa::  BBeezzee  sslloovv  (oleje a graf. listy).

Kurzy:

❑❑    Kurzy Základy práce s PC, Texty v PC
a Internet a e–mail – v rámci Národního
programu počítačové gramotnosti.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

Koncerty:

ččttvvrrtteekk ❑❑    1144.. ❑❑    1199..0000
JJaakkuubb  SSmmoollííkk  ssee  sskkuuppiinnoouu..

ččttvvrrtteekk ❑❑    2211.. ❑❑    1199..0000
KKOOAA..

ppáátteekk ❑❑    2222.. ❑❑    1199..0000
CCoouunnttrryy  bbááll  ––  vede taneční skupina 
Caramella, s doprovodem hudebníků 
Nota Bene.

Host v Zahradě:

úútteerrýý ❑❑    1199.. ❑❑    1199..0000
JJiiřříí  SSuucchhýý,,  mmooddeerruujjee  DDááššaa  NNoovváá..

Setkávání:

ssttřřeeddaa ❑❑    2200.. ❑❑    1188..3300
ZZaa  ččíímm  ddoo  IInnddiiee – Dušan Jirásek  a Ale-
xandra Poláková.

ssttřřeeddaa ❑❑    2277.. ❑❑    1188..3300
NNoovvýý  ccyykklluuss  ppřřeeddnnááššeekk  oo iinnddiicckkéé  ffiilloozzooffiiii
PPhhMMrr..  RRuuddoollffaa  SSkkaarrnniittzzllaa..

Soutěž:

❑❑    PPrráázzddnniinnoovváá  kkaammeerraa – 
filmová soutěž pro žáky a středoškoláky.
Uzávěrka 30. 9. 2006.

Bezbariérový přístup:
SSppoojjeenníí::  
Metro Chodov, Bus 136, 154, 197 
– stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 177 
– stanice U Kunratického lesa
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OOppaattoovvsskkáá––MMooddlleettiicckkáá  11775544
tteell..::  227722  991188  775599

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

Prázdninová
poštovní soutěž
Prázdniny jsou ten správný čas, kdy mů-

žete začít dělat věci, které by vás přes
školní rok ani nenapadly – začít chovat
strašilky, zkusit psát básně, vymalovat po-
koj fialově, nebo založit sbírku známek.
Pokud se přikloníte k té poslední možnos-
ti, zkuste si v létě zasoutěžit s knihovnami
na Praze 11, 4 a 12 a možná vyhrajete zá-
klad své nové sbírky. Deset vylosovaných
totiž získá ffiillaatteelliissttiicckkoouu odměnu od part-
nera akce ČČeesskkéé  ppooššttyy,,  ss.. pp..

Na Praze 11 se mohou příznivci filatelie
a posílání pozdravů zúčastnit v knihov-
nách Jírovcovo náměstí (Jírovcovo ná-
městí 1, Praha 11, 149 00 ) a Opatov
(Opatovská 1754, Praha 11, 149 00).

A jaká jsou pravidla? Soutěž bude mít tři
části, dvě znalostní (otázky na červenec
a na srpen, které najdete v knihovnách
v době letních prázdnin) a jednu s podná-
zvem „Pošli pohled“. Do slosování o ceny
budou zařazeny všechny správné odpově-
di na otázky z obou měsíců a také došlé
pozdravy. Na nich musí knihovnice najít ty-
to údaje: poštovní razítko nejdříve 1. 7.
a nejpozději 31. 8. 2006, čitelné jméno
odesílatele a údaj o jeho věku. Pohlednice
označte heslem „Pozdrav z prázdnin“
a správně ofrankujte! Zúčastnit se můžete
všech tří částí, ale každé jen jednou.
PPřřeejjeemmee  hhooddnněě  ššttěěssttíí  aa ppřřííjjeemmnnoouu  zzáábbaavvuu..

Filatelistická dílna
SSttřřeeddaa  3300..  88..  22000066  oodd  1155::0000  ddoo  1177::0000  hhoodd..

Zakončením poštovních prázdnin v kni-
hovně bude filatelistická dílna. V té si bu-

dete moci vyrobit originální obraz z poštov-
ních známek nebo vlastní návrh na známku.
Koná se zdarma v knihovně Opatov.

Pobočka Opatov

LETNÍ VÝPŮJČNÍ DOBA:
PPoonndděěllíí  jjeenn  ssttuuddoovvnnaa 9.00–19.00 hod.
ÚÚtteerrýý 9.00–19.00 hod.
SSttřřeeddaa 9.00–19.00 hod.
ČČttvvrrtteekk 9.00–19.00 hod.
PPáátteekk 9.00–15.00 hod.
VV  ttýýddnnuu  oodd  88..  88..  ddoo  1111..  88..  22000066  zzaavvřřeennoo..

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

JOZEF SOKOL – OBRAZY
3. 7.–4. 8. 2006

Jozef Sokol (nar. 20. 6. 1951 v Košicích)
je původním povoláním tiskař, který ne-

odolal vůni barev a jejich lesku. Jeho malo-
vání je především hra s pestrostí polygra-
fických barev a právě tyto jsou dominujícím
prvkem prozařujícím atmosféru jeho obra-
zů. Hledá odstíny barev, snad až výstředně
jasných, čistých, které jsou jeho vlastním
dílem, jejich lesk a kvalitu si sám vyrábí. In-
spiraci hledá v přírodě i v literatuře – je
vášnivý čtenář –  náměty a motivy přetavu-
je do vlastního zářivého světa. Pečlivě
a puntičkářsky pracuje nejen s detailem
a barvami. I všechny rámy k obrazům si vy-
tvořil sám jako nedělitelnou součást kom-
pozice obrazu, jeho umocnění. Výstava bu-
de zahájena 3. 7. 2006 v 18.00 hod.

ANNA SVATUŠKOVÁ, 
IVAN BENEŠ – OBRAZY

(PASTELY, AKVARELY, OLEJOMALBY)

14. 8.–2. 9. 2006

Pro Annu Svatuškovou (1948, povolá-
ním programátorku), se kreslení a ma-

lování stalo oblíbeným koníčkem. Několik
let se učila u akad. mal. prof. Miloše Če-
cha, v ateliéru Praga Prima a v současné
době je členkou výtvarného klubu U3V,
který vede akad. malířka Božena Zlámalo-
vá. Účastnila se mnoha skupinových vý-
stav, samostatně vystavovala v r. 2003
v kulturním centru Zahrada a v r. 2004 na
Příbramsku. Technikou suchého pastelu
nebo akvarelem maluje květiny a krajiny
křehké a poetické krásy.

Ivan Beneš (1927) absolvoval 6-leté od-
borné studium kresby a malby u ak. mal.
prof. M. Čecha. Od roku 1990 je členem
Sdružení výtvarníků ČR. Uspořádal 9 au-
torských výstav a průběžně obesílá větši-
nu skupinových výstav SVČR. Jeho četné
obrazy jsou v soukromých sbírkách doma
i v zahraničí. Praha a Český ráj jsou lokali-
ty určující zaměření jeho tvorby – část ma-
lířových prací zachycuje romantiku staré
Prahy, druhá okouzlující krajinu skal, lesů
a rybníků Českého ráje. Ivan Beneš je rea-
lista, který vychází z principů  impresionis-
tického vidění krajiny, zachycující hru ba-
revných a světelných kontrastů.
TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvááss.. OOllggaa  KKuuččeerroovváá

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

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

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

PPrrooddeejjnníí  vvýýssttaavvaa  dděěll  vvýýššee  jjmmeennoovvaannýýcchh  
aa hhoossttuujjííccíícchh  uumměěllccůů..

Křišťálová čajovna:

OOdd  ssttřřeeddyy  ddoo  nneedděěllee  vv 1155..0000  hhoodd..  
■■ VVEESSMMÍÍRRNNÁÁ  PPÍÍSSEEŇŇ  – hudebně obrazová
fantazie – část II. Je tvořena unikátním
spojením projekce obrazů Z. Hajného se
snímky z Hubbleova teleskopu. Kosmoob-
razy vznikající tímto spojením jsou při kaž-
dé projekci vždy originální, divák má tak
ojedinělou možnost být svědkem zrodu
nových a původních kosmovizí. Ze zázna-
mu doprovází T. Fischerová a M. Moravec,
hudba i zpěv Yoshié Ichige. Autor: Z. Hajný,
režie: V. Poltikovič.

VV ssoobboottuu  aa nneedděěllii  vv 1177..0000  hhoodd..  
■■ PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  VVEESSMMÍÍRREEMM  – hudebně poe-
tická kompozice – část III. S projekcí mys-
tických obrazů Z. Hajného a snímků z hlu-
bin vesmíru. Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem. Ze záznamu provází J. Kováří-
ček, studio KOVA Production Austrálie.

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

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

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

V ČERVENECI A V SRPNU 
BUDOU GALERIE A ČAJOVNA
OTEVŘENY:
středa až neděle 14.00–19.00 hod.
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Občanské sdružení Společnou cestou na-
bízí veřejnosti služby OObbččaannsskkéé  ppoorraaddnnyy
JJiižžnníí  MMěěssttoo,,  která bezplatně, anonymně,
diskrétně a nezávisle poradí každému, kdo
se na ni obrátí. Poradci podávají informace
z oblasti sociálního zabezpečení, rodinně-
právních vztahů, bydlení, pracovní, spotře-
bitelské, majetkové apod. Nově poskytuje-
me informace týkající se Evropské unie
a volného pohybu osob, přístupu na pra-
covní trhy a ochrany spotřebitele v rámci
EU a dále kontakty na instituce EU.

DDoonnoovvaallsskkáá  11886622,,  PPrraahhaa  1111--CChhooddoovv
tteell..//ffaaxx::  227722  995500  993344,,  227722  995500  998844

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

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu..
KKaatteeřřiinnaa  ČČooččkkoovváá

Místní lidová 
knihovna

VV BBeennááttkkáácchh  11775500,,  114499  0000  PPrraahhaa  44
LLeettnníí  pprroovvoozznníí  ddoobbaa::

1100..  77..  ––  3311..  88..  22000066  ZZAAVVŘŘEENNOO
ppoonndděěllíí 13.00–18.00 hod.
úútteerrýý 8.00–13.00 hod.
ssttřřeeddaa 9.00–18.00 hod.
ččttvvrrtteekk 12.00–17.00 hod.

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

LETNÍ VÝPŮJČNÍ DOBA:
ÚÚtteerrýý 9.00–19.00 hod.
SSttřřeeddaa 12.00–19.00 hod.
ČČttvvrrtteekk 12.00–19.00 hod.
PPáátteekk 9.00–15.00 hod.

VV  ttýýddnnuu  oodd  77..  88..  ddoo  1111..  88..  22000066
kknniihhoovvnnaa  uuzzaavvřřeennaa..

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

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

Pobočka jírovcovo nám.
JJaannoouucchhoovvaa  667711

PPrraahhaa  1111
tteell..::  227722  991122  112244,,

660033  446688  115511
bbeennjjaammiinn..wweebbppaarrkk..cczz

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

Aktuál
televizní zpravodajství Prahy 11

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

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

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

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

RRooddiinnnnýý  kklluubb  BBeennjjaammiinn  bbuuddee  
vv ddoobběě  šškkoollnníícchh  pprráázzddnniinn  uuzzaavvřřeenn..  

ZZááppiissyy  ddoo  nnoovvýýcchh  kkuurrzzůů  
bbuuddoouu  pprroobbííhhaatt    vv zzáářříí::

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

Přejeme všem dětem i rodičům hezké
prázdniny a těšíme se zase v září.

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

•  Vytváříte alternativní divadlo?

•  Chystáte zajímavou akci  pro
veřejnost?

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

aa aaddrreessuu  oo..  ss..  KKaammíínneekk..

IInnffoorrmmaaccee::  wwwwww..kkaammiinneekk..oorrgg

Oznámení pro
občany o zahájení

vysílání TV Metropol
V měsíci dubnu zahájila te-

levizní vysílání 
regionální stanice 

TV Metropol pro majitele ana-
logových satelitních 

přijímačů.

Chcete bez problémů 
komunikovat

s neslyšícími?
Chcete se naučit
znakový jazyk?

Pevnost – České centrum
znakového jazyka pro

vás připravila Intenzivní kur-
zy znakového jazyka Léto
2006.
Vždy 5x týdně 3 vyučovací
hodiny a to v termínech
7. 8.–11. 8. 2006, 14. 8.–18.
8. 2006.

Cena kurzu je pouhých 
1 150 korun! 

Bližší informace 
a přihlášky najdete 

na www.pevnost.com
Můžete telefonovat 

nebo faxovat 
na 266 006 390 
A také kdykoliv 

telefonovat 
na 728 58 68 57
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Poslední květnový den představil v Malém
sále Kulturního centra Zahrada drama-

tik, režisér a herec (dle svých slov zkrátka
divadelník) Arnošt Goldflam (*1946) svou
tvorbu beletristickou. Autorské čtení bylo
připraveno ve spolupráci s Židovským
muzeem v Praze v rámci projektu „Rok
s židovskou kulturou – 100 let
Židovského muzea v Praze“. Po-
řad, komorní zaměřením i ná-
vštěvností, ukázal tvůrce více než
čtyřiceti her a dramatizací i třiceti
filmových a televizních rolí jako vel-
mi pilného a milého člověka. Na dotaz, co
právě píše – odpověděl: „Já furt něco píšu.“
Čtení z povídkových knížek „Pořád o jed-
nom a jiné (povídky)“ a „Osudy a jejich
pán“ nezapřelo autorovu divadelní průpra-
vu – bylo doprovázeno řadou gest a podáno
nezaměnitelnou dikcí doplněnou o typickou
„brněnštinu“ a osobitý (často i poněkud
morbidní) humor. To nejlepší však diváky
ještě čekalo. Pohádka z knížky „Tatínek ne-
ní k zahození…“ v jedinečném podání tatín-
ka Goldflama - s vizáží kouzelného dědečka
- okouzlila všechny. A tak se přidávala další
pohádka. Po několika zvídavých, zpočátku
nesmělých dotazech a spontánních odpově-
dích pořad skončil. Arnošt Goldflam sbalil
své knížky do batůžku a zamířil do
Chuchle…

Tomáš Rulf, foto: Dana Foučková

Podvečer s kouzelným
ARNOŠTEM GOLDFLAMEM

Mateřské centrum 
Domeček – Jižní Město,

YMCA Praha
HHlleeddáá  nnaa  oobbddoobbíí  oodd  zzáářříí    22000066  

kkoooorrddiinnááttoorrkkuu  ––  vveeddoouuccíí  
mmaatteeřřsskkééhhoo  cceennttrraa..

Vhodné pro ženy na nebo po mateřské
dovolené.

NNááppllnníí  pprrááccee  bbuuddee::  
• Zajištění chodu mateřského centra  
• Koordinace, spolupráce a budování tý-

mu dobrovolníků Domečku 
• Koordinace služeb,  programů a jedno-

rázových akcí  
• Realizace a organizace nových nápa-

dů
• Organizační a administrativní práce:

hospodaření s penězi a majetkem, po-
moc při zajištění vybavení, oprav
a údržby .

Jedná se o práci na DPČ cca 45 hod.
měsíčně, nabízíme  hrubou mzdu 5 000
Kč za měsíc, pracovní dobu dle dohody
(přítomnost dítěte možná),  tým spolu-
pracovníků - dobrovolníků,   možnost
osobního růstu a vzdělávání.

PPookkuudd  mmááttee  oo ttuuttoo  pprrááccii  zzáájjeemm  aa mmááttee::
• ukončené SŠ, VŠ vzdělání, nejlépe so-

ciální, pedagogické nebo zdravotní 
• zkušenosti s výchovou  dětí a proble-

matikou žen na mateřské dovolené 
• zájem o Mateřské centrum Domeček

nad rámec pracovních povinností
• kladný vztah ke křesťanství
• a samozřejmě čistý trestní rejstřík,

OOzzvvěěttee  ssee  nnáámm::
na  adresu zřizovatele:YMCA Praha,
Hana Šormová, Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1,  tel.: 224 872 128, 
e-mail: praha@ymca.cz.

IInnffoorrmmoovvaatt  ssee  mmůůžžeettee  
ii ppřříímmoo  vv DDoommeeččkkuu  

uu ssoouuččaassnnéé  vveeddoouuccíí  
JJaannyy  LLaaššttoovviiččkkoovvéé,,  tteell..::  777766    774433  444466    

UUzzáávvěěrrkkaa  pprrvvnnííhhoo  kkoollaa  
vvýýbběěrroovvééhhoo  řříízzeenníí  2200..  66..  22000066

Nevíte, jak pomoci nevyléčitelně 
nemocným...?   ...jsme tu pro ně.

Pacientovi garantujeme, že nebude trpět nesnesitelnou boles-
tí, vždy zůstane zachována jeho lidská důstojnost a v po-

sledních chvílích nezůstane osamocen. Křesťanský přístup k ne-
mocnému.

Bližší informace: 
Neumannova 144, 383 01 Prachatice, 

tel.: 388 311 726, e-mail: socialni@hospicpt.cz
www.hospicpt.cz
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Základní umělecká škola Jižní Město působí na
Jižním Městě již šestnáctým rokem a o její bo-

haté činnosti málokdo ví. Žáci školy sbírají ta nej-
vyšší ocenění z domácích i mezinárodních soutěží.
V letošním roce byla škola vyhlášena nejlepší zá-
kladní uměleckou školou v Praze, protože žáci de-
chového oddělení získali nejvíce prvních míst
v soutěži uměleckých škol. A přestože škola dosa-
huje tak mimořádných výsledků, působí na veřej-
nosti skromně a nenápadně. Rádi bychom vás pro-
to pravidelně seznamovali s jednotlivými obory
činnosti školy, s jednotlivci, soubory a orchestry,
abyste byli seznámeni s výbornými výsledky dětí,
které tak úspěšně reprezentují Jižní Město, a také,
abychom rodičům a dětem rádi naznačili cestu, jak
se dá smysluplně trávit volný čas.

Jedním z nejúspěšnějších a počtem největších
hudebních těles školy je pěvecký sbor PRAŽSKÁ
KANTILÉNA. Tento dívčí pěvecký sbor oslavil již
15 let svého trvání. Koncertuje na předních praž-
ských pódiích i po celé České republice. Natočil ta-
ké již řadu CD. K nejčerstvějším úspěchům patří
Zlaté pásmo v soutěžní přehlídce pěveckých sborů
Zahrada písní. Pěvecký sbor má dvě přípravná od-
dělení – KOŤATA a KANTILÉNKA, rozdělená dle
věku a pěvecké vyspělosti. Děti, kromě pravidel-
ných zkoušek jedenkrát týdně, mají řadu koncertů
a jezdí na pěvecká soustředění. 

Od září se počet přípravných oddělení rozšiřuje
o oddělení pro děti z mateřských škol.

Poslední z řady  jarních koncertů byl 3. 6. 2006
na Hudební akademii muzických umění, kde se
představila všechna pěvecká oddělení. Odborná ve-
řejnost tento koncert vysoko hodnotila: „...kultivo-
vanost projevu, výborná hlasová výchova, nádher-
ná a kompaktní barva zvuku...“

Pěvecký sbor má kontakty i na další hudební tě-
lesa po celém světě. V září bude Pražská kantiléna
hostit dětský sbor z Jihoafrické republiky – Eastern
Cape Children’s Choir. Společný koncert bude
v pátek 22. září od 19 hodin v kostele U Salvátora,
Praha 1.

Pěvecké sbory vede od jejich začátků Zuzana
Drtinová a od letošního roku i Lea Šebešová.

A proč doporučujeme dětem navštěvovat pěvec-
ký sbor? Na to jsme se zeptali Z. Drtinové:

„Čas strávený v pěveckém sboru je z mého po-
hledu nejlépe strávený čas. Jednak děti jsou ve vý-
borném kolektivu, který stmeluje společný zájem,
rozvíjí se jejich hudební i citové vnímání, učí se
vytrvalosti, cílevědomosti, na koncertech se učí
pěknému vystupování, ovládání a když se ještě
k tomu přidá společný prožitek z krásné hudby
a potlesk posluchačů, je to tak něco krásného, co si
děti nesou s sebou celý život.“

A jak se přihlásit do pěveckých sborů? Nejlépe
přijít do ZUŠ v prvním týdnu září od 14.00 do
17.30 hod. Pro zařazení do  pěveckých oddělení  je
potřeba mít zdravý hlas a chuť si společné hrát
a zpívat. Drdo, foto: autor

Základní umělecká škola Jižní Město
a PRAŽSKÁ KANTILÉNA
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1.– 31. srpna 2006

Od roku 1919 do roku 1945
byla Podkarpatská Rus sou-

částí Československa, „republi-
ky od Aše po Jasiňu“. 

Autoři fotografií Dana Kynd-
rová, Jiří Vetýška a Vlastimil

Svoboda objektivy svých fotoa-
parátů zachytili krásu této země
a život jejích obyvatel, tajem-
nou atmosféru karpatských pra-
lesů, pocity volnosti na hřebe-
nech polonin, kde jsou místa pl-
ná narcisů a enciánů, divoké
bystřiny křišťálové vody, roz-

troušené salaše s pastevci ovcí,
a také děti, které žijí svůj svět,
a další motivy, které okouzlí
každého, kdo se do tohoto regi-
onu pod Karpaty zprostředkova-
ného černobílou a barevnou fo-
tografií ponoří celou svou duší
a srdcem.

VÝSTAVY Společnosti přátel 
Podkarpatské Rusi v KC Zahrada
KRAJINA V KRÁSU ODĚNÁ – Lidé a země pod Karpaty

2. – 30. září 2006

Pro obyvatele severovýchod-
ních Karpat, převážně Rusí-

nů, vždy byl a do současnosti
stále je, nejdostupnějším staveb-
ním materiálem dřevo. Používají
jej už po staletí nejen na stavbu
obytných domů, ale i svých sak-
rálních staveb: roubených, třísru-
bových kostelů východního ritu.
Dnes můžeme tyto perly lidové
architektury obdivovat v Polsku
a v archaičtější formě na Sloven-
sku a západní Ukrajině.

Téměř všechny tyto  stavby na
Slovensku (kolem tří desítek)

jsou národními kulturními pa-
mátkami a na svých obrazech je
představuje prešovská malířka
Anna Gajová.

Na Podkarpatské Rusi vzbudi-
ly tyto neobvyklé stavby velkou
pozornost českých národopisců
a výtvarníků ve 20. a 30. letech
20. století, kdy toto území bylo
částí Československa.  Pováleč-
ná geopolitická situace už nedo-
volila se o tyto stavby zásadně
zajímat, ba co víc: řeckokatolic-
ká církev byla zakázaná, rusín-
ská národnost zrušená.

Co z někdejší slávy podkarpa-
toruských kostelíků zbylo začal

systematicky mapovat Jiří Havel
v devadesátých letech 20. století
a výsledek zpracoval v knize
Dřevěné kostelíky na Podkarpat-
ské Rusi (Praha, 2004), která ob-
sahuje asi stovku fotografií.

Některé z nich, ale mnohé dal-
ší, je možno spatřit na naší výsta-
vě. Jejím hlavním posláním je in-
formovat o svatyních karpat-
ských Rusínů nejen jako o sta-
vebních památkách, ale přede-
vším jako o nedílné součásti
dnešního života potomků obyva-
tel nejvýchodnější části někdejší-
ho Československa: vždy tak tro-
chu tajuplné Podkarpatské Rusi.

DŘEVĚNÉ KOSTELY KARPATSKÝCH RUSÍNŮ
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MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  PPrraahhaa  1111
tteell..::  226677  991100  000088,,  mmoobbiill::  773366  446699  228844

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

Římskokatolická
farnost

u kostela sv. Františka z Assisi

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

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

PRAVIDELNÉ 
BOHOSLUŽBY
KKOOSSTTEELL SSVV..  FFRRAANNTTIIŠŠKKAA ZZ AASSSSIISSII

SSttřřeeddaa 1188..0000
PPáátteekk 1188..0000
NNeedděěllee 88..3300,,  2200..0000

KKAAPPLLEE SSVV..  LLUUDDMMIILLYY VV KKCC  MMOODDLLEETTIICCKKÁÁ

Křesťanské centrum – Jižní Město,
Modletická 1401, tel.: 267 910 008
OO  pprráázzddnniinnáácchh  bboohhoosslluužžbbyy  nneepprroobbííhhaajjíí..

PROGRAM 
V ČERVENCI A SRPNU 2006:

ppoonndděěllíí ❑❑    1100..0000––1122..0000
Úřední hodiny Farní charity Chodov
(vchod B)

ssttřřeeddaa ❑❑    1100..0000––1144..0000
Úřední hodiny Farní charity Chodov
(vchod B)

ssttřřeeddaa ❑❑    1100..0000––1122..3300
Mateřské centrum Domeček (vchod E)

ppáátteekk ❑❑    1100..0000––1122..0000
Úřední hodiny Farní charity Chodov
(vchod B)

ppáátteekk ❑❑    1166..3300
Otevřené setkání anonymních alkoholiků –
informace na tel.: 732 280 567 (vchod D)

nneedděěllee  ❑❑    1133..0000
Bohoslužba Mezinárodní letniční církve
(kaple, vchod A)

bbuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  tteell..//ffaaxx::  227722  991199  880033

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

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

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

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

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

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

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

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

KKaažžddýý  ččttvvrrtteekk  bbuuddee  pprroobbííhhaatt  aakkccee  ––  vvýýlleettyy,,
vveennkkoovvnníí  hhrryy  aattdd..

AAddrreessaa:: MMooddlleettiicckkáá 11440011,,
PPrraahhaa 44-OOppaattoovv,, tteell..:: 226677 991133 333388
((jjeenn vv ddoobběě ootteevvřřeenníí YYmmkkáárriiaa)),,
ddaallššíí iinnffoorrmmaaccee YYMMCCAA PPrraahhaa,,
tteell..:: 222244 887722 112288
ee--mmaaiill:: yymmkkaarriiuumm@@yymmccaa..cczz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

11..  77..––1144..  77.. ootteevvřřeennoo,,  
bběěžžnnýý  pprroovvoozz  kklluubbuu

1177..  77..––1188..  88.. zzaavvřřeennoo

2211..  88..––3311..  88.. ootteevvřřeennoo,,  
bběěžžnnýý  pprroovvoozz  kklluubbuu

ppoonndděěllíí  aažž  ččttvvrrtteekk  oodd  1155..0000––2200..0000

PROGRAM V SRPNU 2006:

11..  88..––1111..  88..  OOtteevvřřeennáá  kkeerraammiicckkáá  ddííllnnaa  pprroo
dděěttii  ii  ddoossppěělléé..

V prvních dvou srpnových týdnech můžete
využít školní keramickou dílnu. Děti i do-
spělí si mohou pod vedením lektorky vy-
zkoušet točení na hrnčířském kruhu (50
Kč/hod. + materiál), výrobu nádob pomocí
sádrových forem, modelování a dekorování
keramiky (60 Kč/hod. včetně materiálu).
Dobu návštěvy je nutné si domluvit předem
na tel.: 603 180 180 (paní Sehnoutková).

V ČERVENCI BUDE KLUB UZAVŘEN.
PROGRAM V SRPNU 2006:

OOtteevvřřeennoo  PPOO,,  SSTT,,  ČČTT 1155..0000--1188..0000  hhoodd..
77..  88..––1111..  88..  DDIIXXIIEE  kkeemmpp – prázdninový
kemp pro děti: hry, sport, tvůrčí činnosti,
vstup zdarma (otevřeno pondělí–pátek
14.00–18.00, v pátek celodenní výlet).
OOtteevvřřeennoo  vv ddoobběě  kkoonnáánníí  kkoonncceerrttůů  
aa ddaallššíícchh  aakkccíí  ppooddllee  aakkttuuáállnnííhhoo  pprrooggrraammuu
nnaa  iinntteerrnneettuu  wwwwww..kkaammiinneekk..oorrgg..

wwwwww..kkaammíínneekk..oorrgg//nnaaddnnee

OOtteevvřřeennýý  kklluubb  vvee  ssttyylluu  ččaajjoovvnnyy  
ss ddoopprroovvooddnnýýmm  pprrooggrraammeemm..

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

OO  PPRRÁÁZZDDNNIINNÁÁCCHH  ZZAAVVŘŘEENNOO,,  
TTĚĚŠŠÍÍMMEE  SSEE  NNAAVVIIDDĚĚNNOOUU  VV  ZZÁÁŘŘÍÍ..
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Církev bratrská
Šeberov

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

wwwwww..ccbb..cczz//pprraahhaa44

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

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

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

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

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

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

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

Jižní Pól je nízkoprahový klub pro děti
a mládež. Klub na Jižním Městě, kde se ne-
kouří, nepije alkohol, neužívají drogy a bar-
mani jsou sociální pracovníci. Vytváří mla-
dým zázemí pro trávení volného času, po-
máhá jim naplňovat jejich zájmy a potřeby,
věnuje pozornost jejich problémům. Udržuje
atmosféru vzájemného respektování.

V rámci svého provozu klub nabízí dobro-
volné, pravidelné i nepravidelné programy,
které vycházejí ze zájmů mladých (graffiti
workshopy, koncerty, žonglování, turnaje
ve stolním fotbálku, skate závody...)
a z poslání našeho sdružení (preventivní
a vzdělávací programy, které jsou zaměře-
ny na témata týkající se mladých lidí –
vztahy, sex, drogy, dospívání, životní uplat-
nění…). Lidé, kteří klub navštěvují mají
možnost aktivně ovlivňovat jak náplň čin-
nosti klubu, tak jeho vzhled.

Součástí nabídky jsou:

❑❑ čajovna
❑❑ výtvarné dílny
❑❑ zkušebna pro hudební skupiny
❑❑ filmový klub
❑❑ hry (kulečník, fotbálek, ping-pong,...)
❑❑ sportovní turnaje
❑❑ vernisáže

Maringotka „Marína“ na Chodově (ulice
Jarníkova) slouží jako zázemí a kontaktní
místo streetworkera. V zimě poskytuje Ma-
rína prostor, kde se může příchozí ohřát,
vypít čaj, popovídat si s pracovníkem
o tom, co ho trápí. V létě je k dispozici také
sportovní náčiní a využijí se tak hřiště,
u kterých se Marína nachází. Naším cílem
je oslovovat mládež a děti, které nevědí co
s volným časem a posedávání na přiroze-
ných shromaždištích (lavičky, hřiště, za-
stávky MHD) je jejich jedinou zábavou.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
JÍŽNÍHO PÓLU A MARÍNY

Klub i maringotka jsou otevřeny 
v ÚTERÝ, STŘEDU a ČTVRTEK 
(ne vždy – data níže!)
KKlluubb::  13.00–19.00
MMaarriinnggoottkkaa::  16.00–19.00

ČERVENEC 2006:

JJIIŽŽNNÍÍ  PPÓÓLL:: 4. 7., 18.–20. 7., 25.–27. 7.
MMAARRÍÍNNAA::  4. 7., 18. 7., 20. 7., 25. 7.

7.–14. 7. výjezd do HAMBURGU
11.–16. 7. výjezd do BOSKOVIC

SRPEN 2006:

JJIIŽŽNNÍÍ  PPÓÓLL:: 1.–3. 8., 8.–11. 8., 22. 8., 
24. 8., 29.–31. 8.
MMAARRÍÍNNAA:: 2. 8., 8. 8., 10. 8., 15. 8., 17. 8.,
23. 8., 29.–31. 8.

7.–11. 8. výjezd VODA
21.–25. 8. výjezd PUŤÁK

IInnffoorrmmaaccee  nnaa  wwwwww..pprrooxxiimmaassoocciiaallee..cczz

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IInnffoo::  ppíí  ZZlláámmaannáá,,  tteell..::  777777  115511  660066
■ Country tance pro veřejnost – pod ve-
dením Jiřího Vašáka – Agentura Dancing
(taneční skupina Caramella) – kurzy pro
děti i dospělé. IInnffoo::    JJiiřříí  VVaaššáákk,,  

tteell..::  660033  116633  446622  nneebboo  660033  884422  115555
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KDE NÁS NAJDETE? 
PPoo––PPáá  oodd  1100  ddoo  2200  hhoodd..
U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel.: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

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

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

faxování, vypalování CD
•  prodej a renovace inkoustových náplní

do tiskáren  
•  PPCC  kkuurrzzyy
•  pravidelné pořádání výtvarných výstav 

v prostorách našeho klubu
•  kurz angličtiny pro začátečníky a mírně

pokročilé 
•  poradenskou činnost pro hendikepované

a seniory 
•  rezervaci a prodej vstupenek 

– Ticketportál.cz 
•  organizování kulturních akcí nejen pro

zdravotně postižené a seniory

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

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

FFaaxx dle tarifu a pásma

SSkkeennoovváánníí pro všechny 10 Kč

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

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

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

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

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

■■ ZZvveemmee  vvááss  nnaa  vvýýssttaavvuu  uumměělleecckkéé  ffoottoo--
ggrraaffiiee  DDeelliijjaannkkyy  BBEERRAANNOOVVÉÉ  ––  „„VVÝÝLLEETTYY““
Fotografii se věnuje od roku 1987, kdy pro
ní po těžkém zranění byla prostředkem
k zapamatování si míst, situací i nálad.

VVýýssttaavvaa  ppoottrrvváá  ddoo  2299..  zzáářříí  22000066..

OOtteevvřřeennoo:: Po–Pá od 10.00 do 20.00 hod.

PPRRAACCOOVVNNÍÍ  DDOOBBAA  
VV ČČEERRVVEENNCCII  AA  SSRRPPNNUU::

33..  77..––2288..  77..  22000066
otevřeno Po-Pá od 12:00 do 19:00 hod.

3311..  77..––11..  99..  22000066  
zavřeno.

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

KKoonnttaakktt::  
ppaassttoorr  ZZddeenněěkk  MMaarrvváánn,,  

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

JAPONSKÁ MASÁŽ 
Shiatsu

DDoobbrráá  mmeettooddaa  pprroo  uuvvoollnněěnníí  
ffyyzziicckkýýcchh  ii ppssyycchhiicckkýýcchh  bbllookkůů..

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

336600  KKčč//11,,55  hhoodd..

OObbjjeeddnnáávvkkyy  ppřřiijjíímmáá::  
PPeettrr  MMaacchh,,  tteell..::  660033 116633 662233

MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  vv PPrraazzee
PPoobbooččkkaa  JJíírroovvccoovvoo  nnáámm..

bbuuddoovvaa  ZZŠŠ  CCaammppaannuuss  ––  ssaammoossttaattnnýý
bbeezzbbaarriiéérroovvýý  bbooččnníí  vvcchhoodd

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

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

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

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

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

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

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

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

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  ssppoolluupprrááccii  ss vváámmii..

IIvvaa  VVoohhrrnnoovváá
aa JJiittkkaa  VVaarryyššoovváá
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......  ssttaavvttee  ssee  uu nnááss  !!
SSppoojjeenníí::  metro C Háje, bus 154, 203, 170,
zastávka Brechtova, vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V ČERVENCI A SRPNU:

nneedděěllee ❑❑ 1177..0000––1188..1155
(kavárna je otevřena do 16.30 až 17.00
a po 18.30)

Nedělní shromáždění

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

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

BBEESSÍÍDDKKAA  PPRROO  DDĚĚTTII
Besídka se přes prázdniny nekoná, těšíme
se na vás zase v září.

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

KKLLUUBB  MMAAMMIINNEEKK
Těšíme se na vás zase v září.

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

ppoonndděěllíí  2288..  88..––ppáátteekk  11..  99..  22000066,,  
vvžžddyy  99..0000––1166..0000  hhoodd..,,  
pprroo  dděěttii  oodd  77  ddoo  1144  lleett
LETNÍ KLUB S ANGLIČTINOU
Prožij celý týden úchvatný výlet do dobro-
družství. Čeká tě nepřeberné množství
her, písniček, hlavolamů, ručních prací,
sportovních aktivit a hlavně – vše je v ang-
ličtině. Jde totiž o anglický dětský klub

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

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

tteell..::  660055  880099  995500

s americkými a českými vedoucími.
Nejlepší možnost, jak zažít spoustu legra-
ce, něco se dozvědět a naučit se cizí jazyk.
Cena: 100 Kč za den nebo 390 Kč za celý
týden (další sourozenci za 290 Kč). V ceně
je oběd, dvě svačiny a všechny materiály.

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

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

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

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1188..0000––2200..0000
MMLLÁÁDDEEŽŽ
Scházíme se i o prázdninách, kontaktujte
vedoucího mládeže. Srdečně zveme na naši
mládež v prostorách křesťanského sboru
CB Jižní Město. Jsme skupinou mladých li-
dí, kteří hledají a objevují tajemství vztahu
s Bohem, diskutují nad aktuálními problémy
a mají zájem o ostatní. Rádi zpíváme, spo-
lečně se smějeme a když je s kým, rádi
podnikáme dobrodružné akce do přírody.
Jsi zvědavý, co jsme zač? Přijď se podívat,
jsi vítán…

IInnffoo::  OOnnddřřeejj  ZZiikkáánn,,  tteell..::  660088  114433  112277
oo..zziikkaann@@eemmaaiill..cczz

KKLLUUBB  VVEELLRRYYBBAA  ––  HHÁÁJJEE
Těšíme se na shledanou v září.
U nás tě čeká mnoho zábavných a neobyčej-
ných her, poutavé přiblížení nejznámějších
biblických příběhů, můžeš poznat nové kama-
rády, zajet s námi na výlet či klubový pobyt.
IInnffoo::  MMiirroossllaavv    aa HHaannaa  SSkkrrbbkkoovvii,,  
tteell..::  660088 552299 440077,,  sskkrrbbkkoovvaa..hhaannaa@@vvoollnnyy..cczz

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

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

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

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

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

»zasílat program Sboru JM«.

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

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

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

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

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

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

PROGRAM V ČERVENCI A SRPNU:
OOtteevvřřeennoo  kkaažžddoouu  ssttřřeedduu  
oodd  1100..0000  ddoo  1122..0000  hhoodd..
Program individuální.

MMaatteeřřsskkéé  cceennttrruumm  DDoommeeččeekk  ppřřeejjee  
VVššeemm  kkrráássnnéé  pprráázzddnniinnyy  

aa  ttěěššíí  ssee  nnaa  VVááss  ooppěětt  vv zzáářříí..

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

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

Další témata můžete navrhnout i vy sami,
budeme se řídit tím, co vás zajímá, infor-
mace na tel.: 777 237 389.
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PROGRAM V ČERVENCI 2006:

ppoonndděěllíí  aažž  ppáátteekk ❑❑ 33..––77..  
LLEETTNNÍÍ  ŠŠKKOOLLAA  ŠŠIITTÍÍ  ŠŠAATTŮŮ  ((ss  ppooddttiittuulleemm
CCeessttaa  kkee  KKrráássee  aa PPůůvvaabbuu))..  Vážné zájem-
kyně z řad dívek, žen i babiček o pronikání
do tajů šití zveme srdečně na 1. ročník
Letní školy šití dlouhých šatů, který pro-
běhne v prostoru klubu Mateřídouška se
sídlem v Toulcově dvoře vv tteerrmmíínnuu  oodd  33..
ddoo  77..  77..  22000066  vvžžddyy  oodd  99  ddoo  1122  hhoodd..  aa oodd
1133  ddoo  1166  hhoodd.. Lektorkou kurzu bude mist-
rová dámských krejčových sl. Judith Ško-
dová z Liberce a asistovat jí budou a prvky
muzikoterapie, taneční terapie a floristiky
kurz proloží pí Zdeňka Hrubá a sl. Jitka
Světlíková z klubu Mateřídouška. V rámci
kurzu se naučíte braní mír a práci se svým
základním střihem. Poté si šaty nastřihne-
te, nastehujete a ušijete. Ve volných chví-
lích je možné látky či šaty barvit. Seznam
pomůcek k donesení vám bude předán na
základě vašeho závazného přihlášení se
a včasné úhrady zálohy. Základní cena
kurzu je 1 500 Kč. Poku nemáte vlastní ši-
cí stroj, můžete za 200 Kč použít náš. Se-

znam pomůcek k donesení obdržíte po
svém závazném přihlášení a zaplacení.
Hlásit se můžete na tel.: 271 750 548
u sl. Jitky Rajdlové či emailem na adrese
zdenka.hruba@atlas.cz

ssoobboottaa ❑❑ 1155..

VVÝÝLLEETT  DDOO  SSTTŘŘEEDDOOVVĚĚKKUU  ((vvyycchháázzkkaa  pprroo
dděěttii))..  Pokud vás potomci na výletech do
přírody příliš moří zvídavými otázkami, ne-
chte je zeptat se našeho lektora. Nabízíme
vám nenáročné vycházky o maximální dél-
ce 7 km, přizpůsobené vyspělosti dětí na
I. stupni ZŠ a oživené hrou nebo jinou akti-
vitou. Prázdninová vycházka za atmosfé-
rou středověku. K ceně je nutné připočítat
vstupné do objektu, které bude ještě
upřesněno. ÚÚččaassttnniicckkýý  ppooppllaatteekk:: 30 Kč
(zahrnuje výklad lektora, bez písemného
materiálu a dopravy). Koná se za každého
počasí! Informace o odjezdu se dozvíte při
přihlášení na tel.: 271 750 548.

Místo konání akcí 
a bližší informace o programech:

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

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

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

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

Kulturní přehled 
připravila 

Mirka Pašková

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE 
Jana a Zdeněk

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

KKoonnttaakktt::
tel.: 606 882 234 

nebo 723 027 679
bezbariérový objekt 

Peterkova 1965, Jižní Město II

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

SSppoolleeččnnoouu  cceessttoouu,,  DDoonnoovvaallsskkáá  11886622

PROGRAM V ČERVENCI A SRPNU:

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

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

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

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

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

Českobratrská 
církev 

evangelická

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

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

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

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

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

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

■ Počítačové kurzy pro začátečníky – Ná-
rodní program počítačové gramotnosti. Zá-
klady práce s počítačem, texty v počítači,
Internet a e-mail.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  nnaa  bbeezzppllaattnnéé  lliinnccee
880000  880000  002288

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

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

tteell..::  777777  222200  772211  
aa JJaann  LLiieebbiigg,,  jjaann..lliieebbiigg@@ttiissccaallii..cczz

Křesťanské
společenství
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