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Finance na rozvojové projekty Jižního Města, rege-
nerace bytových domů, škol, školek a důraz na cel-

kové zlepšení kvality života na území městské části, to
je nejvýraznější charakteristika rozpočtu Prahy 11,
který 8. února schválilo její zastupitelstvo.

„Nové vedení radnice, které na Jižním Městě
nastoupilo po komunálních volbách, mělo dvě mož-
nosti: buď převzít rozpracovaný návrh rozpočtu po
svých předchůdcích, nebo vytvořit zcela nově rozpo-
čet prorůstový. Zvolili jsme druhou variantu s tím, že
jsme do ní zapojili finanční prostředky získané z pri-
vatizace bytových domů,“ uvedl starosta Dalibor
Mlejnský.

Jednu z nejvýraznějších finančních položek v roz-
počtu tvoří částka určená na celkovou regeneraci
budov všech mateřských škol. „Školky se dosud rege-
nerovaly postupně, což nebylo příliš ekonomicky
výhodné. My jsme vyčlenili 90,57 mil. korun, za které
zrekonstruujeme všechny budovy v témže roce. Je
potřeba vyměnit okna, budovy zateplit a opravit stře-
chy. Jen zateplení by do budoucna mělo přinést úspo-
ry za vytápění až ve výši 50 procent,“ uvedl první
zástupce starosty Jan Meixner s tím, že rekonstrukce
se dočká také pavilon v ZŠ K Milíčovu v rozsahu 80
mil. a dvě tělocvičny v ZŠ Mendelova za 50,638 mil.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Nemalá část výdajů v rozpočtu připadá na regenera-
ci bytového fondu (62,875 mil.). Výrazné úpravy

čekají bezbariérové domy v Petýrkově ulici (25 mil.),
kde žijí vozíčkáři, a objekt v Majerského ulici (23
mil.). Z Fondu podpory regenerace Jižního Města je
možné letos využít 38 milionů. Částka je určena na
opravy panelových domů spoluvlastníků, kteří je
získali privatizací. Městská část nechá zpracovat stu-
die (3,75 mil.) přípravy zastavovacích podmínek
území Jižního Města s důrazem na doplnění území
o chybějící funkce.

Tělovýchova a zájmová činnost
Praha 11 zajistí týdenní ozdravné pobyty téměř 7000
dětí z Jižního Města. Týkají se všech dětí od mateř-
ských škol až po žáky druhého stupně. V tomto oddí-
le zaujímá významné místo příprava studie
plaveckého areálu Vodní svět (2,2 mil.). Podobným
způsobem se chystá výstavba multifunkční haly v are-
álu ZŠ Květnového vítězství 1554 (projektová doku-
mentace, 1,8 mil.).

Bezpečnost a veřejný pořádek
Na vybudování dohledového centra, v němž se sou-
středí výstupy z kamerového systému sloužícího
k ochraně budov a majetku MČ, se počítá se 14,3 mil.
Centrum umožní připojení dalších vlastníků, kteří
o službu budou mít zájem. Praha 11 nechá vypraco-
vat studii na zajištění bezpečnosti panelových domů
v hodnotě 1,1 milionu.
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TÉMA

Studie regenerace
Jižního Města

INFORMACE

Praha 11 má své vlastní
pivo Jihoměšťan

KULTURA

Hudební předzvěst jara

ŠKOLSTVÍ

Zápisy do mateřských
škol

Rozpočet umožní rozvoj Jižního Města

Jednou z velkých letošních investičních akcí hrazených z rozpočtu MČ bude regenerace bytových
domů v Petýrkově ulici č.p. 1949–1953. FOTO: JANA JELÍNKOVÁ



■ Pane starosto, zastupitelstvo městské
části schválilo výraznou většinou hlasů
rozpočet na letošní rok. Považujete to za
úspěch?

Úspěchem, zejména to, že městská část může již
nyní hospodařit podle jasně daných pravidel.
Víme, jaké máme zdroje a co si můžeme finančně
dovolit. Rozpočet je nastaven tak, že umožňuje za
daných podmínek rozvoj městské části. Finance
půjdou především na projekty, které Jižní Město
ke svému plnohodnotnému vývoji potřebuje.

■ Debata na jednání zastupitelstva nebyla
ani příliš konfliktní…

Nové vedení radnice věnovalo spolu s pracovníky
úřadu přípravě rozpočtu opravdu hodně času
a úsilí. Před jeho projednáváním v zastupitelstvu
jsme ještě uspořádali seminář pro členy zastupi-
telstva. Právě tam se detailně diskutovalo o jedno-
tlivých položkách, takže ty nejzávažnější
připomínky byly do návrhu rozpočtu zapracová-
ny již před jeho projednáváním.

■ Rada městské části schválila zvýšení
nájemného. O které byty se jedná?

Toto rozhodnutí se týká bytů s regulovaným
nájemným, které spravuje městská část. Rozhod-
nutí to nebylo jednoduché, ale vycházeli jsme
z faktu, že městská část investovala a v budoucnu
i nadále bude investovat značné finance na
postupnou regeneraci těchto domů. Obyvatelé,
kteří by se dostali do tíživé finanční situace,
mohou využít sociálních dávek. V případně
potřeby jim městská část nabídne i možnost
výměny bytu za menší. Zvýšení nájemného se
naopak nedotkne obyvatel, kteří žijí v bytech se
zvláštním určením v Petýrkově ulici (vozíčkáři)
a bytů v domech s pečovatelskou službou v uli-
cích Šalounova a Blatenská.

■ Jižní Město navštívil na konci ledna
1. náměstek primátora Rudolf Blažek.
O jakých tématech jste hovořili přede-
vším?

Náměstek Blažek má kromě jiného v kompeten-
ci bezpečnost města a s ní související problemati-
ku. Jednali jsme proto zejména o tomto tématu.
Kromě jiného nám přijel představit kandidáta na
nového ředitele městské policie Prahy 11, který
by měl nastoupit od března. Pan Blažek nám také
potvrdil příslib na navýšení počtu strážníků

i finanční pomoc města při zřízení služebny, kte-
rou pro ně budeme potřebovat.

■ Při návštěvě jste se setkal také s ředite-
lem Zdravotnické záchranné služby hl.
města Prahy Zdeňkem Schwarzem.

Ano, setkali jsme se poblíž ulice Mírového hnutí,
přímo v místě, kde by mělo stát výjezdové stano-
viště záchranky. Pan ředitel s výběrem lokality
souhlasil, takže by se stavba na Jižním Městě měla
stát pilotním projektem v budování stanovišť
záchranky v metropoli. Podle ředitele Schwarze se
na Jižním Městě zvyšuje počet výjezdů, proto je
potřeba navýšit kapacitu vozového parku. Výjez-
dem z těchto prostor se navíc výrazně zkrátí
dojezdové časy k našim obyvatelům i těm v nej-
bližším okolí.

■ Obyvatelé Chodova se na vás obracejí
s problémem kluzkého povrchu lávky
vedoucí přes dálnici. Našel úřad řešení
této nepříjemné situace?

Problém s lávkou se táhne od doby jejího vzniku
v roce 2005, kdy byla vybudována v souvislosti
s výstavbou OC Chodov. Byla řádně zkolaudová-
na a dodavatel tvrdí, že povrch splňuje veškeré
zákonem stanovené předpisy. Majitelem lávky je
odbor městského investora magistrátu, ve správě
Technické správy komunikací. Nicméně i přes tyto
skutečnosti od okamžiku nástupu do funkce jed-
náme se zástupci investora a dodavatele, aby i přes
výše uvedené argumenty upravil povrch lávky tak,
aby bylo možné po ní bezpečně chodit. Nyní se
zpracovává dokumentace pro změnu jejího povr-
chu a jednáme s dotčenými organizacemi o harmo-
nogramu prací. Doufám, že nenastanou zásadní
komplikace a že v průběhu jarních měsíců by mohl
být povrch definitivně upraven. Do té doby bude-
me věnovat údržbě lávky maximální pozornost,
přestože Praha 11 není jejím majitelem.

■ Jižní Město představilo své vlastní pivo
Jihoměšťan. Co si od tohoto nápadu slibu-
jete?

Chceme, aby Jižní Město bylo město se vším
všudy, tedy město s velkým M. Kromě atributů,
které česká města historicky utvářejí, jako jsou
náměstí, radnice, kostel a hospody, k nim patří
i pivovary. Protože pivovar zatím na Jižním Městě
nemáme, rozhodli jsme se, že necháme vyrobit své
vlastní pivo. ◗

Josef Škvor

Otázky pro starostu
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Dinosauři v Centru Chodov.
Centrum Chodov spolu s Národním
muzeem v Praze zahájilo 1. února
2007 ojedinělou výstavu života, který
se na Zemi odehrával před desítkami
milionů let. Jedno z nejvýznamnějších
světových nalezišť koster dinosaurů
představuje argentinská Patagonie.
Paleontologické Muzeum Egidia
Feruglia, které tuto putovní výstavu
připravilo, představuje jednu z nejvý-
znamnějších paleontologických insti-
tucí. Projektem reagovalo na obecný
zájem veřejnosti o dinosaury a historii
Země, která přitahuje zájem dospě-
lých i dětí fascinovaných světem paleontologie. Výstava je unikátním
vědeckým souborem exponátů navrženým tak, aby mohl být prezento-
ván kdekoli na světě. Její hlavní součástí jsou trojrozměrné modely kos-
ter dinosaurů a dalších fosilií. Výstava také názorně ilustruje, jak věda
v kombinaci s technikou může rekonstruovat historii života na Zemi.
Od prvního dne je navíc pro zájemce o podrobnější informace zajištěn
kvalifikovaný výklad a podrobné informace. ◗
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DCC Cup Praha.
V sobotu 6. ledna 2007 se
uskutečnil 2. ročník soutěže
DCC Cup Praha 2007. DCC
– dance clip club – výuka cho-
reografií ze součastných video-
klipů. Za taneční školu Blanky
Vášové v kategorii junioři –
sóla soutěžila Radka Kutková,
která se umístila na 3. místě
v grandfinále v této kategorii.
Vybrala si skladbu od Seana
Paula –We be burning. V kate-
gorii junioři – skupiny se sku-
pina s názvem Pošepného
umístila na skvělém 5. místě.
Velký dík patří jejich lektorce
Gábině Coufalové, která se jim
věnuje každé úterý v ZŠ Pošep-
ného. Další soutěže proběhnou
11. března ve Zlíně, 18. března
v Sodové u Karlových Varů a Mistrovství ČR pak 24. března v soko-
lovně v Praze-Jinonicích, kam vás srdečně zveme. Více informací o sou-
těžích naleznete na www.tanecni.net. ◗

Vernisáž úřadu. V úterý
30. ledna v 15.00 hod. byla
v atriu radnice Prahy 11 zahá-
jena výstava uspořádaná Kul-
turním domem Klubka, která
vypovídá o jeho aktivitě
zaměřené na práci s předškol-
ními dětmi. Jak sám název
napoví – TÝDEN V KLU-
BÍČKU – vystavené fotogra-
fie zachycují průřez touto aktivitou pro děti od 3 do 6 let. Pro
návštěvníky vernisáže připravily lektorky spolu s „klubíčkovými dětmi“
malý prográmek. Výstavu může veřejnost zhlédnout v pracovní dny až
do 3. 3. 2007. ◗

Přehlídka ochotníků v Zahradě. Již podruhé se v Kulturním
centru Zahrada představí amatérské ochotnické soubory na Pražské
oblastní přehlídce amatérského divadla. POPAD 2007 bude probíhat
ve Velkém sále Zahrady a v přilehlých prostorách od pátku 16. března
(od 16.00) až do večerních hodin neděle 18. března. Přehlídku pořádá
Amatérská divadelní asociace za podpory hlavního města Prahy
a Ministerstva kultury ČR. Porotou vybrané soubory se mohou účast-
nit národní přehlídky činoherního divadla pro dospělé v Třebíči. Roč-
níku 2006 se v Zahradě účastnilo 12 divadel, neméně to bude i letos.
V rámci POPADu proběhne i činoherní představení pro děti (v sobo-
tu tradičně od 15.00). Na prknech jeviště bude český Honza prohánět
čerty i draka v podání D.S. Rachtámiblatník. Vstupné na pořad je stej-
né jako na celou přehlídku – dobrovolné. Aktuální program nalezne-
te na www.aha-divadlo.cz. ◗

Chlapci ze ZŠ Mendelova 550 vyhráli. Celopražský turnaj
ve florbalu vyhráli ve vypůjčené brankářské výstroji, se zapůjčenými
hokejkami, místo dresů jen rozlišováky – tak skromně začala cesta kluků,
která dne 30. ledna 2007 skončila získáním poháru pro vítěze. Díky obě-
tavému tělocvikáři, panu učiteli a trenérovi Jiřímu Adamírovi, jeho asi-
stentovi Lukáši Kuřinovi a obrovskému nadšení se hráči zápas od zápasu
vylepšovali a sehrávali. Ve finále porazili i družstvo ze školy se sportov-
ním zaměřením. Tým vyhrál ve složení: Martin Dvořák, Marek Břeska,
Radek Štípek, Miroslav Fořt, Tomáš Schreiber, Petr Květoň, Michal
Klápa, Filip Řehulka, Jan Večeřa, Lukáš Daněk a Lukáš Hejtmánek. Teď
je čeká celorepublikové kolo, a tak jim držme palce. ◗

Sněžné dělo na Jižním Městě.
Letošní nečekaně teplá
zima dovolila občan-
skému sdružení Pro
Jižní Město použít
sněžné dělo jen jed-
nou. Zasněžovalo jím
kopec v centrálním
parku. Za tu trochu
radosti dětí to rozhod-
ně stálo. ◗
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Benefiční koncert. Dne 13. února se konal v TOP Hotelu Praha
Benefiční koncert ve prospěch Komunitního centra Matky Terezy, ros-
toucího v Praze na Jižním Městě. Byly zde k poslechu hudební perlič-
ky Josefa Suka, W. A. Mozarta a Bohuslava Martinů v podání Pražské
komorní filharmonie. Koncert se konal pod záštitou kardinála Milosla-
va Vlka, primátora Pavla Béma a starosty MČ Praha 11 Dalibora Mlej-
ského. Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován na dostavbu
komunitního centra. ◗

Mistrovství světa ve snookeru. V Megasportbaru OC Cho-
dov skončilo v neděli 11. února MČR ve snookeru. Finálový zápas
gentlemanské kulečníkové disciplíny sledovala asi stovka příznivců! Do
finále se dostali Lukáš Křenek (BC Balabuška Praha) a Fang Hai Jiang
(BC Harlequęin Praha), oba dva trojnásobní mistři ČR. Došlo tak na
finále snů, hrálo se na šest vítězných her. Většina přítomných věřila více
Křenkovi, který neměl se svými soupeři tolik problémů a ve čtvrtfiná-
le šampionátu se dokonce postaral o rekord. Stal se prvním českým hrá-
čem, který zahrál
v jediném náběhu
přes 100 bodů a jeho
náběh (105) byl záro-
veň první oficiální
stovkou v historii
v ČR! Zápas pod tak-
tovkou zkušeného
rozhodčího, Čecho-
australana Jana Mroz-
ka, začal i skončil lépe
pro Fanga, který se po
výsledku 6:3 mohl
radovat ze svého čtvr-
tého českého titulu. ◗Další zájemci o parkování se mohou hlásit. Starosta Prahy

11 Dalibor Mlejnský společně s místostarostou Janem Meixnerem slav-
nostně převzali v úterý 23. ledna nové čtyřpodlažní garáže ve Vojtíško-
vě ulici na Chodově. Rada městské části na počátku února schválila
jejich nájemce a provozovatele, jímž je společnost Centra, a. s., Odbor
dopravy Úřadu MČ Praha 11 jí ihned předal seznam dosavadních
zájemců o parkovaní s tím, že je Centra zkontaktuje. Případní další
zájemci o parkování v garážích se mohou hlásit p. Slukovi a pí Bene-
šové na telefonní čísla 267 902 148-149, popř. na e-mail: sluka@cent-
ra1.cz, ssn350@centra1.cz, benesova@centra1.cz. ◗

Výroční valná hromada. V sobotu 10. února se konala výroč-
ní valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Praha 11-Chodov. Čle-
nové sboru zhodnotili činnost v uplynulém roce a stanovili hlavní
úkoly sboru na rok 2007. ◗

Náměstek primátora na Jižním Městě. Hostem městské
části byl poslední lednový den první náměstek primátora Rudolf Bla-
žek. Jeho návštěva začala na radnici dlouhou diskuzí o možnostech
zlepšení bezpečnosti na Jižním Městě. Kromě zvýšení počtu strážníků
dostala Praha 11 příslib na získání jednoho radaru pro své území. Pro-
jednávala se také otázka rozšíření současného městského kamerového
systému o dalších osm kamer. Rudolf Blažek si spolu se starostou Dali-
borem Mlejnským prohlédli budovu Obvodního ředitelství městské
policie Praha 11 v ulici U Přehrady a dohodli se, že městská část za
finanční pomoci města zrekonstruuje jednu z budov na Jižním Městě
pro potřeby městské policie. Posledním bodem programu byla návště-
va Sboru dobrovolných hasičů v Bohúňově ulici. ◗

Anna Schallmannová oslavila dne 23. ledna 2007 sto jedna let. K
tomuto výročí jí poblahopřál zástupce starosty Jan Meixner. ◗
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Rada MČ Praha 11 dne 7. 2. 2007
na své 5. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s pozměňovacími návrhy k rozpočtu
a finančního plánu hospodářské činnosti
MČ Praha 11

SCHVÁLILA:
■ ceník hřbitovních služeb s účinností
od 1. 3. 2007

■ nájemné na rok 2007 pro kulturní domy,
mateřské a základní školy, kterým nebyl
svěřen nemovitý majetek

■ výběr uchazeče MCT, s. r. o., dle zprávy
o posouzení nabídek, na vypracování pro-
jektové dokumentace Multifunkčního
sportovního centra u ZŠ Květnového
vítězství č.p. 1554

■ prodloužení doby nájmu části pozemku
v k. ú. Chodov právnické osobě Koliba
Praha, s. r. o., do 12. 2. 2008

■ výroční zprávu za rok 2006 o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

■ podstatné náležitosti smlouvy o nájmu
nemovitosti hromadných garáží v ulici
Vojtíškova, Praha 4 uzavíranou s firmou
Centra, a. s.

Rada MČ Praha 11 dne 24. 1. 2007
na své 4. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s poskytnutím půjček z fondu podpory
regenerace MČ Praha 11 na opravy,
rekonstrukce a modernizace bytových
domů bytovým družstvům

■ s grantovým programem MČ Praha 11
pro oblast kultury na rok 2007

■ s grantovým programem MČ Praha 11
pro oblast sportu a tělovýchovy na rok
2007

SCHVÁLILA:
■ záměr pronájmu bytu č. 121 v čp. 1392,
ul. Ke Kateřinkám formou výběrového
řízení za 1. a další smluvní nájemné

■ jednostranné zvyšování nájemného z bytu
v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb.
s účinností od 1. 7. 2007, a to ve výši
dovolené maximální částky, mimo nájem-

né v bytech zvláštního určení a v bytech
v domech zvláštního určení

■ navýšení nájemného za pronájem nebyto-
vých prostor od 1. 4. 2007 svěřených do
správy MČ Praha 11 v souladu s mírou
inflace stanovenou Českým statistickým
úřadem o 2,5 %

■ uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v objektu Hrabákova 2001, Praha 4
s TJ JM Chodov

■ rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu
o účelovou dotaci na výplatu dávek sociál-
ní péče a dávek pomoci v hmotné nouzi
ve výši 41 086,3 tis. korun

■ rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu
o účelovou dotaci na výplatu příspěvku na
péči oprávněným osobám ve výši 34 417,1
tis. korun

Rada MČ Praha 11 dne 22. 1. 2007
na své 3. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s návrhem rozpočtu a finančního plánu hos-
podářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2007

Rada MČ Praha 11 dne 10. 1. 2007
na své 1. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s grantovým programem MČ Praha 11
pro sociální a zdravotní oblast na rok
2007

■ s grantovým programem MČ Praha 11
pro oblast protidrogové politiky na rok
2007

■ se záštitou starosty MČ Praha 11 nad pořá-
daným mezinárodního turnaje Czech Squash
Junior Open ve dnech 19. – 21. ledna

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:

■ v informačním centru MČ Praha 11, stanice
metra Háje, tel.: 272 913 168,
tel./fax: 272 913 284

■ v informační kanceláři v Ocelíkově 672,
tel.: 267 902 207, 267 902 209

■ v informační kanceláři v SZZ JM II v Šustově
1930, tel./fax: 271 913 422

■ na webové stránce MČ Praha 11
http://www.praha11.cz

Výběr z jednání rady městské části

Individuální setkání občanů se zástupci radnice
se koná 7. 3. 2007 od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ulici.

VÝSTAVA NA RADNICI
Renata Mészárosová

SVĚT MÝMA OČIMA

6. 3.–29. 3. 2007

Budova radnice ÚMČ Praha 11,
Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: po a st: 8.00–17.30 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.
pá: 8.00–14.00 hod.

Tel.: 267 902 323
– Odbor školství a kultury

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY
Vážení spoluobčané, pokud naleznete odhozenou injekční stříkačku, volejte,

prosím, ihned na tel. čísla: 267 902 137 – Tereza Zoubková – protidrog. koordinátorka
ÚMČ Praha 11, nebo 721 240 191 – Tomáš Hajný, terénní pracovník o. s. ESET-HELP.

Se stříkačkou v žádném případě nemanipulujte,
zajistíme odborný sběr i likvidaci. Děkujeme.

Velkoobjemové
kontejnery
březen 2007
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
(dále jen VOK) na objemný odpad budou
v v únoru a březnu 2007 přistaveny na Jižním
Městě v níže uvedených termínech:

Jižní Město I
A.Malé – 20.–21. 3. ■ Bachova (na konci uTS)
– 20.–21. 3. ■ Blažimská x Klapálkova –
20.–21. 3. ■ Brandlova (za Startem) – 13.–14.
3., 27.–28. 3. ■ Brodského (vedle č.p. 1671) –
20.–21. 3. ■ Doubravická – 20.–21. 3. ■ Hla-
vatého – 20.–21. 3. ■ Chomutovická – 6.–7. 3.
■ Konstantinova – 13.–14. 3., 27.–28. 3. ■

Kryštofova – 6.–7. 3. ■ Křejpského – 13.–14.
3., 27.–28. 3. ■ Ledvinova – 27.–28. 3. ■

Majerského x Samohelova – 27.–28. 3. ■

Matúškova (u Blankytu) – 13.–14. 3., 27.–28.
3. ■ Michnova (vedle č.p. 1603) – 6.–7. 3. ■

Mnichovická – 13.–14. 3., 27.–28. 3. ■ Mod-
letická – 13.–14. 3. ■ Mokrá x Zimákova –
20.–21. 3. ■ Plickova – 20.–21. 3. ■ Rujanská
x Donovalská (u TS) – 20.–21. 3. ■ Schulhof-
fova (u č.p. 794) – 27.–28. 3. ■ Stachova –
6.–7. 3. ■ Štichova – 13.–14. 3., 27.–28. 3. ■

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) – 20.–21.
3. ■ Ženíškova x Květ. vítězství – 27.–28. 3.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova x Filipova – 12.–13. 3. ■ Gregorova
x Hrudičkova – 12.–13. 3. ■ Hráského x Šusto-
va – 5.–6. 3. ■ Hrdličkova x Blatenská –
19.–20. 3. ■ K Dubu – 5.–6. 3. ■ Krejnická za
OC Chrpa (chodník) – 12.–13. 3. ■ Láskova x
Malenická – 5.–6. 3. ■ Lažanského – 5.–6. 3.
■ Nechvílova 1826–29 – 5.–6. 3. ■ Petýrkova
1953 – 12.–13. 3. ■ Pod Vodojemem – 5.–6. 3.
■ Vojtíškova za OC Meinl (chodník) – 5.–6. 3.

Přistavení VOK do 14.00 hod. odvoz VOK násle-
dující den (v případě přeplněnosti bude odvoz
uskutečněn dříve). Bližší informace získáte naOŽP
ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11. Pro
oblast JM I u na tel. 267 902 367 a 267 902 514;
pro území JM II na tel. 267 902 320. ◗

Petr Doubravský, OŽP ÚMČ Praha 11



www.praha11.cz Klíč 3/2007

7INFORMACE ÚMČ

■ „Tak jaká asi bude? A co ode mne bude
chtít? Básniček umím spoustu, barvy už
si taky nepletu, vím, kde bydlím, trochu
i počítám a umím se podepsat. Sice jen
tiskacím, ale umím. Tak jaká asi
bude…?“

Tohle všechno a určitě ještě spousta dalších otá-
zek běželo hlavou budoucím prvňáčkům, kteří
letos v lednu stáli před školami, aby se zapsali
do té své, úplně první. Postával jsem tam také,
tentokrát se svým vnukem, a pozoroval je. Něk-
teří nervózně žmoulali šálu a pokukovali pro-
sklenými dveřmi do vstupní haly, jiným se na
poslední chvíli začalo chtít čurat a další se tvá-
řili, jako že o nic nejde a že je nějaký zápis do
školy nemůže rozházet. Ve chvíli, kdy se ty veli-
ké skleněné dveře konečně otevřely, žmoulali
něco všichni a čurat se chtělo i těm, co už byli.
Ale jen do té chvíle, než zjistili, že ty nové paní
učitelky jsou stejně hodné jako ty školkové a že
to vlastně bude prima. Přeji všem budoucím

prvňáčkům, aby si užili poslední bezstarostné
měsíce her a radosti, a s některými se těším na
setkání 1. září.

Dalším úžasným setkáním ledna byly naro-
zeniny krasojezdkyně na koni. Jmenuje se Anna
Schallmannová a narozeniny slavila v kruhu své
báječné rodiny postoprvé v životě. Co na tom,
že už jí přestává sloužit hlas. Když zvedla ruku,
aby jednoznačným gestem dala svému synovi
pokyn k dolití skleniček, stačilo přivřít oči
a vzápětí se obraz doplnil o cválajícího koně
a vůni cirkusového šapitó, se kterým paní
Schallmannová na hřbetech mnoha koní proje-
la hezký kus světa. ◗

Jan Meixner

Zástupce
starosty
Jan Meixner
(ODS)
komentuje

Budoucí žáček u zápisu do základní školy.
FOTO: JAN MEIXNER

Rekord pro Prahu 11
Městská část získa-

la ze státního
rozpočtu čtyři inves-
tiční účelové dotace
v rekordní výši 43
miliony korun. Jedná
se o 14 milionů na roz-
šíření parku u Cho-
dovské tvrze, 10
milionů na rekon-
strukci ZŠ KMilíčovu,
10 milionů na rekonstrukci tělocvičen ZŠ
Mendelova a 9 milionů na rekonstrukci
Polikliniky Opatovská.

Na to, jak obtížné je finance z rozpočtu
získat, se ptáme poslance Parlamentu ČR
a člena zastupitelstva Prahy 11 Ing. Mirosla-
va Svobody (ČSSD), který se o přísun finan-
cí pro městkou část nejvíce zasloužil.

■ Je to poprvé, co Praha 11 tak vysokou
částku získala?

Tak vysokou částku se podařilo opravdu zís-
kat poprvé. Úspěšní jsme však byli i v před-
chozích letech. Už v roce 2004 schválila
Poslanecká sněmovna PČR na dokončení
rekonstrukce a výstavbu tělocvičny Základ-
ní školy Chodov přidělení 10 milionů ze
státního rozpočtu. Stalo se tak na základě
doporučení rozpočtového výboru, v němž
jsme se aktivně zapojili. Pro rok 2006 se
podařilo na dokončení tělocvičny získat
dalších 15 milionů, takže mohla být
v témže roce otevřena.

■ Co vás vede k tomu, že se snažíte
zajistit finance pro městskou část?

Základním stimulem pro mě je to, že jsem
zastupitelem Prahy 11, a tak cítím potřebu
nasměrovat finance tam, kde jsem přesvěd-
čen, že budou účelně využity. Jako poslanci
ČSSD jsme napnuli všechny síly, abychom
uspěli. Výsledek je otázkou velice složitého
vyjednávání.

■ Někteří poslanci se o své volební
obvody takto starají pravidelně. Má
Jižní Město šanci i příští rok?

Společná koalice ODS a ČSSD v Praze 11
má velmi ambiciózní cíle, z nichž mohu
například jmenovat projekt výstavby aqua-
parku.Tyto cíle v nás samozřejmě také vytvá-
řejí vyšší motivaci. Prostředky, které na
uskutečnění projektů budou potřeba, dosa-
hují značných částek a přesahují možnosti
standardního financování. Hledáme další
možnosti. Jednou z těch, která se naskýtá, je
sdružení finančních prostředků pomocí tzv.
PPP projektů. V tomto případě se jedná
o spolupráci úřadu městské části s podnika-
telským sektorem a se zapojením prostředků
hlavního města, kde má na magistrátu Praha
11 svého zdatného zástupce – radního Jiřího
Janečka. ◗

Josef Škvor

Cyklostezky a cyklotrasy
Podpora cyklistiky nejen jako rekreace, ale

i druhu dopravy rovnocenné s ostatními, je
jedna z priorit nového vedení radnice MČ
Praha 11. Během velmi krátké doby byla jme-
nována pracovní skupina, vzniká studie opti-
malizace tras a ještě tento rok se po vypracování
projektů začne s výstavbou.

Kolo není v Praze tradiční dopravní prostře-
dek. To také ilustruje nedávno zveřejněná anke-
ta, která byla zaměřená na mladou a střední
generaci. Podle odpovědí je jasné, že více než dvě
třetiny dotázaných si kolo dokáží představit
spíše v souvislosti se sportem nebo s rekreací než
s dopravou. Zvyky se mění jen velmi pomalu.
Například ve skandinávských zemích, Holand-
sku nebo naopak na jihu Evropy si dopravu bez
jízdních kol nedovedou představit. Jezdí se tam
na nich všude, do práce, na nákupy nebo za
zábavou. Protože chceme tento trend na Jižním
Městě podporovat, musíme začít tím, že vytvo-
říme prostředí k cyklistům vlídné a bezpečné.
Řešením problémů bezpečnosti je především
výstavba cyklotras a cyklostezek nebo umístění
stojanů na odložení kol na cílových místech.
Cyklostezky vedoucí podél stávající komunika-
ce, chodníkem, speciální pozemní stavbou nebo
dokonce obousměrně v jednosměrné silnici
musí mít vyřešené přehledné a jasné značení.
Důležité je vyřešit místa křížení s jinou komu-
nikací. Sem patří nadjezdy, podjezdy, přemostě-
ní, a ne mezi cyklisty neoblíbená značka
„cyklisto sesedni z kola“.

Cílem našeho snažení by měla být logická
a přiměřená síť stezek, umožňující pohodlný
a bezpečný pohyb cyklistů na nejfrekventova-
nější místa nebo průjezd oblastí sídliště s napo-
jením na síť „sousedních“ stezek pražských
nebo rekreačních středočeských.

Cyklistika má stále více přívrženců. Je to
ekologický, zdravý a levný způsob dopravy
i rekreace. Neničí životní prostředí a není
náročný na parkovací místa. ◗

Eva Štampachová, foto: archiv
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Rozpočet umožní rozvoj Jižního Města
Dokončení ze str. 1

MČ získala od magistrátu příslib na navýšení
počtu strážníků, proto připravuje náležitosti
k výstavbě nového sídla ředitelství městské poli-
cie (zpracování projektové dokumentace
1 mil.). Na rozšíření kamerového systému Poli-
cie ČR je připraven příspěvek 850 tisíc.

Zdravotnictví
Městská část letos vyčlenila 1,3 mil. jako svůj
podíl na krytí nákladů spojených s provozem
Lékařské služby první pomoci v Praze 4. Pro
rekonstrukci Polikliniky Opatovská se počítá
s částkou 11 mil. Na výjezdové stanoviště
záchranné služby se počítá s částkou 5 mil.

Vzdělávání
Pro lepší připojení MŠ a ZŠ na internet je
vyčleněna částka 5 mil. MČ Praha 11 podpoří
příspěvkem 17,295 mil. mateřské školy, základ-
ní školy získají 47,771 mil. Nejvyšší částku
v tomto oddílu přestavuje regenerace MŠ za
90,57 mil. Na regeneraci ZŠ se počítá se
133,588 milionu. Školská zařízení jsou také
zahrnuta do projektu Bezpečné Jižní Město.
S částkou 8 mil. se počítá na vybavení 9 škol-
ních areálů kamerami.

Kultura
Zastupitelstvo schválilo příspěvky následujícím
příspěvkových organizacím – KC Zahrada 2,5
mil., KD Chodovská tvrz 4 mil., KD Klubka
1,5 mil. Na oblast mediální politiky (vydávání
Klíče čtrnáctidenně, televizní vysílání a změnu
webu Prahy 11) je vyčleněno 5,8 mil.

Sociální péče a pomoc
Pro Centrum sociálních služeb Praha Jižní
Město, které obsluhuje zhruba 1400 obyvatel,
je určeno 20,76 mil. V této částce jsou zahrnu-

ty finance na podporu činnosti Klubu seniorů
a provoz sociálního bytu.

Doprava
V běžných výdajích se počítá s částkou 1,8 mil.
na údržbu komunikací, z toho na údržbu chod-
níků, kde to vyplývá z povinnosti městské části,
je určena částka 725 tisíc. Na přípravu projektů
souvisejících s parkováním je schválena částka
500 tisíc. Na studii výstavby nových hromad-
ných parkovacích stání jsou vyčleněny 2 mil.
Téměř dva a půl milionu by se mělo investovat
do výstavby cyklistických stezek. V rozpočtu se
počítá s částkou 400 tisíc na vyřešení stavby
nového chodníku pro propojení ulic Blažimské
a Mírového hnutí přes Košíkovský potok.

Ochrana životního prostředí
Nejvyšší položku oddílu představuje 1. etapa
rozšíření parku u Chodovské tvrze (26 mil.).
Na údržbu veřejné zeleně je vyčleněno 22 mil.
korun. Na rekonstrukci dětských hřišť, písko-
višť a herních prvků se počítá s částkou 10 mil.
Úklid ploch a likvidace odpadů bude stát 3,7
mil., vyvážení a údržba košů 1,2 mil., likvidace
černých skládek 700 tisíc. Pro výsadbu stromů
v Chilské ulici je připraveno 1,5 mil., na vypra-
cování studie pro výsadbu stromořadí v ulicích
Chilská, Opatovská, Hviezdoslavova, Roztyl-
ská a část Ryšavého 500 tisíc.

Státní správa a územní samospráva
Pro tento oddíl se počítá se základním provo-
zem úřadu ve výši 23,406 mil. Na činnosti sou-
visející s přípravou projektu nové radnice je
v rozpočtu určeno 4,7 mil. korun.
V přehledu jsme uvedli jen nejvýznamnější
nebo nejzajímavější výdajové položky. S kom-
pletním zněním rozpočtu je možné se seznámit
v elektronické podobě na www.praha11.cz. ◗

Josef Škvor

V rozpočtu se počítá s vybudováním 13 kon-
tejnerových stání na tříděný odpad, aby kon-
tejnery nestály na vozovkách. FOTA: JANA JELÍNKOVÁ

Vysoká finanční částka bude také poskytnu-
ta na uskutečnění projektu Bezpečné Jižní
Město. Jedná se o zapojení dalších kamer
a výstavbu dohledového centra.

Na rozšíření parku u Chodovské tvrze byla
v rozpočtu schválena částka 26 mil. korun.

Mezi desítkami realizovaných projektů
si mimořádnou pozornost u začínají-

cích podnikatelů, živnostníků i podniků
zaslouží projekt nazvaný Konzultační stře-
disko rozvoje a řízení lidských zdrojů
v malých a středních podnicích na území
hl. města Prahy.

Konzultační středisko nabízí
■ bezplatnou účast na skupinových konzul-
tacích zaměřených na řešení problémů
a témat v oblasti řízení lidských zdrojů, ale
i v dalších oblastech řízení, zejména strategie,
marketingu, financování, ekonomiky, řízení
jakosti, včetně získání certifikátů ISO atd.
■ bezplatné individuální konzultace špič-
kových odborníků při osobní návštěvě stře-
diska,
■ odpovědi na dotazy prostřednictvím e-
mailu, které mohou firmy zapojené do pro-
jektu zasílat kdykoliv po dobu trvání
projektu.

Do konce dubna bude uskutečněno
7 konzultačních seminářů, na téma: Pra-
covní právo, Pracovní vztahy, Motivace
a odměňování zaměstnanců, Vedení perso-
nálních a mzdových agend a další témata
z oblasti řízení lidských zdrojů. Obsah
seminářů se přizpůsobuje zájmu a potře-
bám přítomných účastníků seminářů.

Zájemci o zapojení do tohoto projektu
se mohou do projektu přihlásit tak, že se
zaregistrují na adrese www.rskppraha.cz,
kde získají i podrobnější informace.

Další informace je možno získat i tele-
fonicky na č. 266 794 504, 724 556 610
(Ing. Milan Beneš, Mgr. Bohdana Vybíra-
lová). Protože počet účastníků zapojených
do projektu je omezen, doporučujeme
zájemcům, aby se ve vlastním zájmu při-
hlásili co nejdříve.

Veškeré služby poskytnuté tímto Kon-
zultačním střediskem jsou ZDARMA. ◗

Bezplatná pomoc pro pražské firmyKriminalisté vyšetřují
vraždu novorozeněte
Tělíčko objevila jednapadesátiletá žena v pátek

22. prosince 2006, kolem půl třetí odpoledne
v parku nedaleko Hostivařské nádrže. Jednalo se
o donošeného, životaschopného jedince ženského
pohlaví, který zemřel na následky nedostatečné
a neodborné péče po porodu, v době před třemi až
čtyřmi týdny. Od té doby tělíčko pravděpodobně
leželo zabalené v lesoparku. Kriminalisté zatím
nevylučují ani tu verzi, že by místo nálezu mohlo
být místem porodu. Policisté se při vyšetřování
tohoto případu obracejí s žádostí o pomoc na veřej-
nost. Pomohou jim svědectví z okolí místa nálezu
mrtvého tělíčka z doby kolem konce listopadu, kdy
zde byl novorozenec pravděpodobně odložen. Rov-
něž informace o ženách, o jejichž graviditě okolí
vědělo, měly mít termín porodu zhruba od polovi-
ny do konce listopadu a nyní děti nemají, policisté
uvítají na telefonu se záznamníkem: 974 826 464
nebo na lince tísňového volání 158. ◗
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Městská část Praha-Újezd informuje
Tel.: 272 690 545, 272 690 692 • e-mail: info@praha-ujezd.cz • www.praha-ujezd.cz

Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery na nadměrný komunální odpad
budou přistaveny v I. pololetí letošního roku
v těchto termínech na místa:

20. dubna–23. dubna 2007
Kateřinky – křižovatka ulic Vodnická – Na
Křtině, ulice U Močálu, ulice Proutěná (u
novinového stánku), ulice Formanská
č. p. 223, křižovatka ulic Remízková – Pastev-
ců.
Újezd – ulice Formanská č. p. 63, ulice For-
manská u Návesního rybníku, ulice K Mote-
lu u č.p. 7.

1. června– 4. června 2006
Kateřinky – křižovatka ulic Vodnická – Na
Křtině, ulice Ke Smrčině (naproti č.p. 296),
ulice Krajanská u č.p. 345, ulice Formanská
u č.p. 223, křižovatka ulic Remízková – Pas-
tevců.

Újezd – ulice Formanská u č. p. 63, ulice For-
manská u Návesního rybníku, ulice K Mote-
lu u č.p. 7.

Kontejnery jsou určeny pouze pro velko-
objemový odpad z domácností, nikoli pro
odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Sběr nebezpečných odpadů
Od února bude zahájen každoroční mobilní
svoz nebezpečných odpadů, který bude pro-
váděn společností V Újezdu bude svozový
vůz přistaven v ulici Formanská u restaurace
U Srbů, a to vždy od 18,40 hod. do 19,00
hod. ve dnech 1. března, 31. května a 30.
srpna 2007. Občané mohou obsluze svozo-
vých vozidel zdarma odevzdat tyto odpady:
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů,
zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxi-
dy, lepidla a pryskyřice, detergenty, fotoche-
mikálie, pesticidy, zářivky a výbojky.

Nové stanoviště pro sběr tříděných odpadů
Úřad městské části se souhlasem Magistrátu
hl. m. Prahy zřídil nové stanoviště pro separo-

vaný odpad, a to v lokalitě obytného parku
Amade, v ulici Na Formance. Stanoviště bude
osazeno stejným typem nádob, užívaným
v celé lokalitě, tj. 1x sklo, 1x papír a 2x plasty.

Sběrné dvory
Ve sběrných dvorech hl. m. Prahy mohou
občané odevzdávat objemný odpad (náby-
tek), elektrošrot (pračky, televize, lednice),
kovový odpad (motory, plechy), dřevěný
odpad, odpad z údržby zeleně, stavební odpad
z bytových úprav (do 1 m3 zdarma) a nebez-
pečný odpad včetně chladících zařízení. Za
úhradu je zde možné odevzdat pneumatiky
(25 Kč za kus).

Obyvatelé Prahy mohou po prokázání
totožnosti využívat sběrný dvůr zdarma podle
pokynů obsluhy. Podnikatelé jej využívají za
poplatek.

Pro občany Újezdu je nejbližší sběrný dvůr
v Praze 4-Spořilov, ulice Zakrytá, tel.:
272 701 852 nebo v Praze 4-Modřany, ulice
Generála Šišky, tel.: 244 400 164. ◗

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Odpady

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 9. 1. 2007

SCHVALUJE:
■ návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2007,
■ vytvoření sociálního fondu na rok 2007,

SOUHLASÍ:
■ s projektovou dokumentací pro územní řízení na stavbu „Rozšíření komu-

nikace ulice Ke Mlýnu“,
■ s projektovou dokumentací k územnímu řízení stavby „Dostavba vodovod-

ního řadu Šeberov – Kateřinky – Újezd u Průhonic“.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 6. 2. 2007

SCHVALUJE:
■ plnění rozpočtu za rok 2006 v celkové výši příjmů 10 352 167 Kč a v cel-

kové výši výdajů 6 086 963 Kč,
■ zadání výběrového řízení na zpracování zastavovací studie a další stupně pro-

jektové dokumentace na parc. 265/1, kdeMČ plánuje stavbu mateřské školy.

SOUHLASÍ:
■ s plánovanou stavbou „Stavba č. 0101 TV Újezd – etapa 0006 – Zemní valy

2. část“,
■ se zadáním zpracování studie generelu cyklistických tras.

NESOUHLASÍ:
■ s rámcovým projektem využití parc. č. 265/146 a 631/1.

Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřední desce, informačních vývěskách a na
webových stránkách úřadu. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat dne
13. 3. 2007 od 19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Důležitá usnesení zastupitelstvaRezidence Kateřinky –
bytový dům Krajanská
Úřad městské části Praha 11 vydal 19. prosince 2006 stavební

povolení na stavbu bytového domu, inženýrských sítí a are-
álových komunikací v rámci stavby Rezidence Kateřinky – „Byto-
vý dům Krajanská“. Stavba se nachází v místě křížení komunikace
Proutěná s ulicí Krajanskou v okrajové části Kateřinek. Oriento-
vána je jižním směrem a celková plocha pozemku činí 2 275 m2,
z čehož tvoří plochu OC (plocha čistě obytná) 1939 m2.

Bytový dům bude mít kapacitu 18 bytových jednotek a plá-
nuje se jako třípodlažní členitého nepravidelného půdorysu ve
tvaru písmene „L“ s podsklepením. Součástí stavby bude nově
vybudovaná komunikace napojená na stávající komunikaci Kra-
janská. Investorem stavby je společnost RS Kateřinky, s. r. o.

Podrobnější informace nejen o této stavbě, ale o všech plá-
novaných stavbách v naší městské části budou uvedeny ve Zpra-
vodaji Městské části Praha-Újezd, který vyjde v měsíci dubnu
2007. ◗

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Pes ve městě
Vážení majitelé psů, na úřadu městské části je pro vás k dispo-

zici brožurka, ve které můžete najít informace týkající se péče
o psa, základů výchovy, bezpečnosti psa ve městě nebo jak postu-
povat při ztrátě psa či poranění člověka psem. Součástí brožurky
jsou, mimo výtahu z obecně závazné vyhlášky o místním poplat-
ku ze psů, i důležité kontakty na útulky, veterinární ošetřovny
s nepřetržitým provozem nebo na kynologické organizace. ◗

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty
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Studie regenerace Jižního Města – díl 1.
Prostřednictvím těchto stránek bychom vás postupně rádi seznámili se Studií regenerace Jižního Města, která byla na základě objednávky měst-

ské části Praha 11 zpracována v roce 2001 architektonickým ateliérem ABV ve spolupráci s ateliérem DUK.

JM I – Háje jih

JM II – Horní Roztyly

Regenerace Jižního Města
Regenerace je proces, ve kterém městská
část Praha 11 usiluje o celkové zvýšení kva-
lity života v sídlišti – zvýšení standardu byd-
lení, zlepšení funkční i estetické kvality
objektů a vnějšího obytného prostředí
z hlediska každodenního života obyvatel.

Je to proces dlouhodobý a finančně
velmi náročný. Musí být nutně doprovázen
souběžným procesem sociálních, ekono-
mických i kulturních změn v území –
vytvářením podmínek pro výhodné investi-
ce, pro výstavbu žádoucí z hlediska rozvoje
sídliště, pro tvorbu pracovních příležitostí,
pro zachování příznivé sociální struktury
a pro zkvalitnění společenského a kulturní-
ho života obyvatel.

Cílem je především spokojenost obyva-
tel, možnost plnohodnotného života
v místě bydliště, které budou pociťovat jako
svůj domov.

Zásadou prováděné regenerace je sledo-
vání určitého charakteru lokality a indivi-
duality architektonického řešení v rámci
sídliště, což přispěje k identifikaci obyvatel
s jejich bydlištěm i lepší orientaci v sídlišti.

Jižní Město
Jižní Město je největším sídlištěm v České republice. Dle
původní koncepce mělo být soběstačné, včetně vyšší občanské
vybavenosti a dostatečného počtu pracovních míst. Kvůli nedo-
statku finančních prostředků byly postaveny pouze byty
a základní vybavenost. Původně navrhovaná architektonická
a urbanistická koncepce se změnila v monotónní zástavbu pře-
vážně osmi a dvanáctipodlažních objektů a další byly dostavo-
vány dodatečně. Proto má dnes Jižní Město jednu z nejvyšších
hustot obyvatel, nedostatek parkovacích ploch a doposud nepo-
stačující občanskou vybavenost.

Přesto má Jižní Město dobré předpoklady pro svůj další roz-
voj – atraktivní polohu v rámci Prahy, dobré dopravní spojení
především díky dálnici D1 a trase metra C, kvalitní přírodní
zázemí díky třem sousedícím lesoparkům.



Studie regenerace Jižního Města
Pro systematickou přípravu celého procesu regenerace byla zpra-
cována Studie regenerace Jižního Města, která stanovila hlavní
zásady jeho regenerace.

Její příprava byla rozdělena na tři fáze – analýza, koncept
návrhu a čistopis návrhu. Po zpracování analýzy i konceptu návr-
hu následovala v každém ze třinácti celků, na které bylo Jižní
Město rozčleněno, setkání s občany. Na těchto setkáních byla
práce prezentována a byl dán prostor k připomínkám a námě-
tům občanů, bez jejichž zájmu, podpory a zapojení do procesu
nelze regeneraci úspěšně realizovat.

Studie analyzuje a vyhodnocuje stav veřejných a poloveřej-
ných prostorů, zeleně, dopravy v klidu (parkování), panelových
domů i objektů občanské vybavenosti. Předkládá možnosti dal-
šího rozvoje a návrh základních principů regenerace jednotlivých
obytných lokalit a jejich architektonického řešení.

Rada městské části dne 22. 1. 2002 přijala usnesení
č. 0023/02, ve kterém souhlasila se Studií regenerace Jižního
Města jako důležitým podkladem pro politická rozhodnutí, pro
zadání a posuzování konkrétních projektů a pro koordinaci rege-
nerace území Jižního Města.

Vybrané části ze Studie regenerace Jižního Města jsou uveřejně-
ny na internetových stránkách MČ Praha 11 – www.praha11.cz
– v sekci Jižní Město/Regenerace JM. Kompletní vyhotovení stu-
die je k nahlédnutí na odboru územního rozvoje MČ Praha 11,
Ocelíkova 672.

V příštím čísle – Zásady funkční a prostorové regulace a princi-
py regenerace nebytových objektů.

odbor územního rozvoje

Ulice Bohúňova – příklad úpravy uličního prostoru – kultivace chodníků
a úprava parkování, rekonstrukce a nástavba kotelny, doplnění stromořadí.

Prostor mezi ulicemi Mírového hnutí a Matúškova – příklad úpravy polo-
veřejného prostoru: doplnění předzahrádek, redukce zpevněných ploch
i hřišť, nová hřiště s různorodými herními prvky. Námět nového parko-
viště pro přilehlý bytový dům v rámci jeho předzahrádky.

Rozdělení Jižního Města na lokality
podle Studie regenerace JM.

www.praha11.cz Klíč 3/2007
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Žádná pražská městská část se nemůže
pochlubit takovým unikátem, jakým je

vlastní pivo. Jižní Město ale tuto zvláštnost má.
Klasický český 11° světlý ležák tmavší barvy,
nazvaný Jihoměšťan, nechali v Pivovarském
domě na Novém Městě podle vlastního návrhu
uvařit člen zastupitelstva Prahy 11 Zbyněk
Holan a starosta Dalibor Mlejnský.

„Je to poctivá, výrazně hořká jedenáctka.
Hořkostí překonává plzeňské pivo,“ říká autor
myšlenky Holan, jehož koníčkem je historie
českého pivovarnictví. Na výrobě piva speciál-
ně připraveného pro Jižní Město se hlavní
měrou podílel sládek Václav Potěšil. Praha 11
získala na recepturu Jihoměšťana certifikát

a nechá ho vařit pro větší akce, které se v letoš-
ním roce budou na jejím území konat. Ve varně
Pivovarského domu je možné najednou vyrobit
maximálně 500 litrů.

„V budoucnu chceme na Jižní Město přilá-
kat investory a otevřít i minipivovar,“ tvrdí
Holan. „Alkohol v žádném případě propagovat
nechceme, ale pivo považujeme za součást české
historie a pivovar za vhodné oživení Jižního
Města,“ dodává. Minipivovar, který by se mohl
stát na sídlišti také zajímavou atrakcí, se podle
kalkulací uživí, pokud může počítat s odbytem
pro třicet tisíc obyvatel. Jižní Město má v sou-
časnosti téměř třikrát tolik. ◗

Josef Škvor

Už je to tady! Takový povzdech patrně usly-
šíme v následujících dnech z úst mnoha

obyvatel naší městské části, až jim pošta doru-
čí rozhodnutí radnice o zvýšení nájemného
v obecních bytech.

Rada městské části Praha 11 na svém zase-
dání dne 24. ledna 2007 projednala realizaci
zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvy-
šování nájemného z bytu, a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., o základním nájemném
v bytech hl. města Prahy, svěřených do správy
MČ Praha 11, s účinností od 1. 7. 2007.

Klub zastupitelů za ČSSD se před zasedáním
rady sešel k projednání tohoto materiálu a posu-
zoval vedle finančního efektu, plynoucího do
obecní pokladny z příjmu plateb za nájem, zvý-
šených o maximální, zákonem povolený nárůst,
také důsledky, které bude mít plošně uplatnění
tohoto rozhodnutí. Jde zejména o negativní
dopad na sociálně slabší skupiny obyvatelstva,
tj. spoluobčany žijící na úrovni životního mini-
ma, důchodce, matky samoživitelky, osoby
zdravotně postižené atd. Je třeba si uvědomit, že
zvýšení nájemného následuje po razantním
navýšení nákladů na služby, především elektric-

ké energie, vodného, stočeného atd., z počátku
letošního roku, a že kumulace takového růstu
nákladů za užívání bytů by mohla mít pro tyto
občany fatální důsledky. Proto se zástupci
ČSSD přiklonili k variantě stanovení výše
nájmu diferencovaně, v závislosti na sociálních
podmínkách uživatelů bytů, včetně rozložení
nárůstu nájemného do dvou až tří let.

Samotné jednání rady bylo v tomto bodě
velmi náročné, hodnotila se stanoviska odborů
úřadu i odborných komisí Rady MČ Praha 11.
Zvažováno bylo několik variant navýšení
s ohledem nejen na potřeby vyrovnaného
finančního rozpočtu obce, ale především rozsah
ekonomických a sociálních dopadů na nájem-
ce bytů. Při rozhodování sehrála značnou roli
informace o stavu bytového fondu a nezbyt-
ných nákladech na jeho regeneraci, pro které je
v tomto roce vyčleněna v rámci navrženého
finančního rozpočtu částka přesahující 60 mil.
Kč. Současně bylo rozhodnuto, že z plošné
úpravy nájemného budou vyňaty domy a byty
zvláštního určení pro sociální účely. Občané,
kteří by se objektivně dostali tímto opatřením
do sociálně kritické situace, mohou využít

zákonného nároku na sociální
příspěvek k úhradě nákladů
spojených s užíváním bytu.

Uvedená opatření budou
na základě rozhodnutí rady
doprovázena informačním servisem na strán-
kách zpravodaje Klíč, kde starosta naší městské
části Dalibor Mlejnský a místostarosta Jan
Meixner budou garanty podrobných návodů
a informací, jak postupovat v případech, kdy se
spoluobčané dostanou do obtíží.

Každé opatření související se zvýšením náro-
ků na naše výdaje je nepopulární. Bydlení, stře-
cha nad hlavou, je však jednou ze základních
podmínek života. Domy a byty se staví, musí se
i opravovat, modernizovat – a to vše za peníze.
Část prostředků poskytne stát, něco vydá obec
a něčím musí přispět sami nájemníci domů.
Chceme, aby finanční prostředky, získané
z platby nájemného byly opět vkládány do
obnovy a dalšího zkvalitňování obecních domů
a bytů. Radnice tyto potřeby našich spoluobča-
nů respektuje a je na nás, abychom toto úsilí
přijali za své. ◗

Jaroslav Mráz, člen rady MČ Praha 11

Zvýšení plateb za nájem v obecních bytech

Praha 11 má své vlastní pivo
Pivo Jihoměšťan si prodělalo křest i oficiální představení. FOTO: RONALD HILMAR

Upozornění
pro majitele psů
Upozorňujeme všechny majitele, kteří

mají psy starší 6 měsíců, že s účinností
od 1. 1. 2005 je platná vyhláška hl. m. Prahy
č. 18/2004 Sb., o místním poplatku ze psů,
která v § 7 a) ukládá majitelům za povinnost
psy starší 6 měsíců označit mikročipem,
pokud nejsou tetovaní, a přihlásit je do evi-
dence chovatelů psů na MHMP, odbor
občanskosprávních agend, Vyšehradská
2077/57, 128 00 Praha 2.

Za provedení očipování je v následují-
cích dvou letech po roce, kdy bylo čipování
provedeno, úleva ve výši 350 Kč, pro ty
majitele, kteří platí místní poplatek ze psů
ve výši od 600 do 2250 Kč. Důchodci jsou
na 2 roky od poplatku osvobozeni.

V současné době ekonomický odbor –
oddělení poplatků rozesílá složenky na
místní poplatek ze psů, u kterých je stano-
vena splatnost vyhláškou č. 18/2004 Sb.,
takto:
■ u panelových domů – I. pololetí

do 31. 3. 2007, II. pololetí do 31. 8. 2007,
■ u rodinných domků a důchodců

do 31. 3. 2007.
Upozorňujeme všechny majitele psů,

kteří dosáhli důchodového věku a nepracu-
jí, že výše poplatku je 200 Kč. Je nutno se
dostavit na úřad a nahlásit (rozhodnutí
o důchodu s sebou). ◗

Ivana Růžičková,
ekonomický odbor ÚMČ
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Výbor pro územní rozvoj
a životní prostředí

předseda: Daniel Urban
členové: Mgr. Pavel Dittrich, Petr Volf, Václav
Bílek, Jaroslava Červová, Ing. Jana Janečková,
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Ing. Kosta Dimit-
rov, Eva Zikmundová, Bc. Miroslav Svoboda,
Ing. Miroslav Punčochář, CSc.
tajemník: Ing. Jitka Kadlecová – zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, OÚR, l. 472

Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
je poradním a samostatně iniciativním

orgánem ZMČ Praha 11 v otázkách týkajících
se územního rozvoje a životního prostředí.
Výbor projednává, navrhuje a doporučuje zastu-
pitelstvu a radě změny územního plánu, koefi-
cientů zastavěnosti a posuzuje jednotlivé
projekty výstavby z hlediska urbanistického
i z hlediska dopadů na životní prostředí. Aktiv-
ně se podílí na řešení výstavby rozvojových loka-
lit a dostavbě Jižního Města. Ve spolupráci
s dopravní komisí hledá možnosti řešení
dopravní obslužnosti Prahy 11. Posuzuje prodej

a dlouhodobý pronájem pozemků ve vlastnictví
MČ s ohledem na budoucí rozvoj Prahy 11.

Vydává stanoviska k projektům v oblasti
životního prostředí, ochranářským opatřením,
regulacím a pod. i k rozdělování grantů v oblas-
ti ŽP a enviromentální výchovy. Posuzuje návr-
hy změn územního plánu a změny ve využití
pozemků, jakož i další úkoly dané jí zákonem.

Kontrolní výbor

předseda: Jiří Semela
členové: Pavel Veselý, Petr Bauer, Petr Volf,
Jan Bulíř, Radek Řípa, Věra Klímová, Jakub
Ježek, Mgr. Jan Novák
tajemník: Marie Soukupová – zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, OKS, l. 125

Členové kontrolního výboru mají jako prio-
ritu objektivní posuzování skutečného

stavu věcí. Předávají zastupitelstvu, radě, výbo-
rům i voleným organům městské části náměty,
podněty a závěry pro přijetí opatření k nápravě
vyskytujících se disproporcí, nedostatků adre-
sovaných zastupitelstvu a řídícím orgánům,

zasílaných občany, sdruženími a právnickými
osobami. Kontrolní výbor se chce také podílet
společně s vedením radnice na hodnotících
a výběrových řízeních.

Finanční výbor

předseda: Mgr. Zbyněk Holan
členové: Ing. Oldřich Urban, Ing. Zdeněk
Šedivý, Eva Zikmundová, Ing. Kosta Dimit-
rov, Alena Beinová, Ing. Kateřina Daczická,
František Hoffman, Ing. Petr Popov
tajemník: Ing. Stanislav Helige – zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, EO, l. 225

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaře-
ní s majetkem a finančními prostředky MČ

Praha 11 a plní další úkoly, jimiž ho pověří
zastupitelstvo městské části. Nyní vzešel od
předsedy finančního výboru návrh na rozšíření-
jeho činnosti. Jedná se o činnosti týkající se zís-
kávání prostředků z evropských fondů.
Konkrétně se jedná o Operační programy pro
Prahu a to o OP Konkurenceschopnost a o OP
Adaptabilita. Tento návrh však ještě nebyl
zastupitelstvem schválen.
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Ve dnech 18. až 21. ledna zasáhla Prahu
nebývale silná vichřice. Hasiči v hlavním

městě zasahovali v těchto dnech v souvislosti
s vichřicí u 739 případů. Stranou samozřejmě
nezůstala ani jednotka sboru dobrovolných
hasičů městské části Praha 11.

Hasiči naší městské části měli v těchto
dnech 18 výjezdů k událostem způsobených
orkánem. Navíc jeden výjezd do Křeslic, ke
stromu poraženému silným větrem, absolvova-
la hasičská jednotka již ve čtvrtek 11. ledna
a v neděli 21. ledna večer byli dobrovolní hasi-
či kvůli sílícímu větru znovu uvedeni do poho-
tovosti na zbrojnici. Celkem tedy zaznamenali
dobrovolní hasiči Prahy 11 od začátku roku do
konce ledna 20 poplachových událostí.

Na území Jižního Města zasahovala jednot-
ka jen v jednom případě – u utrženého plechu
na střeše panelového domu v Bohúňově ulici.
Ostatní výjezdy směřovaly do sousedních měst-

ských částí – na území Prahy 4 a Prahy 10.
Operační středisko Hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy posílalo naši hasičskou jed-
notku tam, kde ji právě nejvíce potřebovalo.

Při výjezdech řešili dobrovolní hasiči Prahy 11
rozmanité situace. Ve dvanácti případech se
jednalo o padlé nebo pádem hrozící stromy,
čtyřikrát hasiči sejmuli ze střech budov utržené
plechy, jednou šlo o střešní tašky zachycené na
okraji střechy domu v Michelské ulici a jednou
bylo třeba sundat rozbitá okna ze dvou vybyd-
lených domů v Čestmírově ulici u nám. Bratří
Synků. Zásahy probíhaly za nebezpečných pod-
mínek, v poryvech orkánu a na střechách pane-
lových domů. Členové hasičské jednotky však
vždy našli řešení a odstranili nebezpečí, které
hrozilo občanům. ◗

Ing. Michal Brunner,
zástupce velitele jednotky

sboru dobrovolných hasičů

Hasiči pomáhali při vichřici

Hasiči při zásahu. FOTO: JAN KOSTÍK

Svůj rating, čili nezávislé hodnocení odbor-
níků, jak je kdo důvěryhodný a úspěšný,

mají města, firmy, ale i fotbalové kluby. Hos-
podářská komora hl. města Prahy malým
a středním podnikům poskytuje rating už
několik let, ale nyní jeho vypovídající hodno-
tu ještě zvýšila.

Firma, která si Rating MSP nechá udělat,
se dozví nejenom to, zda je její „ekonomické
zdraví“ v pořádku, jaké chyby dělá, ale i to,
jaké je riziko, že do roka zkrachuje.

Ve výsledné zprávě Ratingu MSP je nově
uvedeno i procento pravděpodobnosti možné-
ho bankrotu společnosti.

Výpočet tzv. pravděpodobnosti bankrotu
vychází z mnohaletého výzkumu odborného
garanta projektu Ratingu MSP, akciové společ-
nosti CCB-Czech Credit Bureau. Na základě
několikaletých informací ze sledování sektoru
malých a středních firem byla podle určitého
klíče vypočítána pravděpodobnost tzv. tvrdého
defaultu, tedy procento možného krachu spo-
lečnosti pro příštích 12 měsíců. Toto procento
je tím nižší, čím vyšší získá společnost rating
(nejhorší je C, nejlepší A) a je ovlivněno i tím,
v jakém oboru firma podniká. „Čím nižší pro-

cento je vypočteno, tím větší je jistota, že nejde
o problémovou firmu,“ upřesňuje manager
projektu Ratingu MSP Jiří Svoboda.

Firma, která si nechá udělat Rating MSP,
nejenom získá objektivní vnější pohled na své
ekonomické zdraví, ale bude mít i výhodnější
pozici při komunikaci s mnoha institucemi.
Dobrý rating dává podniku šanci na získání
výhodnějšího úvěru u bank, než mají její kon-
kurenti bez ratingu. Velcí odběratelé, dodava-
telé, ale i stát už s obchodními partnery téměř
vůbec neuzavírají smlouvy bez tzv. ratingové
doložky, která je zárukou, že obchod mezi
sebou uzavírají dobré a spolehlivé firmy.
V ratingové doložce se obě strany zaváží, že se
budou vzájemně informovat o výsledcích
svých ratingů. Malým a středním podnikům je
pak rating jasnou informací o jejich ekono-
mickém zdraví a šanci uspět v náročném kon-
kurenčním prostředí.

Více informací o Ratingu MSP získáte na
webových stránkách www.ratingsme.eu. Zde
je i seznam kontaktních míst v celé ČR, kde je
možné o rating zažádat. ◗

Jiří Svoboda,
manager projektu Rating MSP

Rating MSP řekne, zda je firma
zdravá nebo jí hrozí smrt

PROGRAM
INFORMAČNÍHO CENTRA

Termín zahájení provozu 1. 3. 2007

„A“ Recepce – pondělí až čtvrtek od
10.00 do 18.00 hodin nabízí:

poradenství spoluobčanům: ubytování,
stravování, dopravní služby, navigace,
informace o destinaci, turistické informace,

poradenství podnikatelům: právní,
finanční, semináře, konference, výzvy EU,
spolupráce zahraničí,

poradenství pro bytová družstva:
spolupráce při regeneraci, získávání grantů
národních a EU,

poradenství pro handicapované
spoluobčany: semináře, přednášky
s možností dopravy na místo a zpět.

„B“ Zadní část, souběžná činnost nabízí:

v pondělí – poskytování bezplatné právní
pomoci sociálně znevýhodněným osobám,

v úterý od 15.00 do 18.00 hodin odborné
poradenství pro nezaměstnané, možnost
rekvalifikací.

ve středu od 15.00 do 17.00 hodin
Zajímavá setkání pro spoluobčany –
např. se starostou MČ Praha 11, jinými
politiky, umělci, sportovci atd.

ve čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin
odborné poradenství pro mladistvé,
výběr povolání, protidrogová osvěta.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO PRAHU – JIŽNÍ MĚSTO SE SÍDLEM V PRAZE 10, PETROHRADSKÁ 6, NABÍZÍ MÍSTO:
PRACOVNÍK PRO SPRÁVU DANÍ VE VYMĚŘOVACÍM ODDĚLENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB
požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru, dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, pečlivost,

práce na PC – Word, zkušenosti v oblasti daní a účetnictví předností
nabízíme: práci v příjemném kolektivu, ohodnocení podle stupnice platových tarifů ve státní správě, aktivní zaškolení
Nástup možný od 1. června 2007
Písemné nabídky se stručným životopisem zasílejte na níže uvedenou adresu: Jana Troníčková, vedoucí sekretariátu,
Finanční úřad pro Prahu – Jižní Město, Petrohradská 6, Praha 101,101 00, e-mail:Jana.Tronickova@pjm.pm.ds.mfcr.cz, tel.: 267 273 014
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Mateřská Telefon Ředitelka E-mail www Počet Věkově Počet Průměrný Speciální Zaměření Aktivity Aktivity Výuka Hudební Integrace Dny Cena Strava
škola do školy adresa tříd smíšené dětí počet vybavení školy kulturní sportovní cizích nástroj zdravotně otevřených celodenní obohacena

docházejících jazyků postižených dveří stravy
dětí ve třídě

MŠ 272 933 137, Emílie msblatenska www.ms-blatenska.cz 4 ano 100 17 zahrada, estetická výchova, výstavy, divadla, plavání, angličtina flétna ne 2. 4. a 3. 4. 2007, 26 Kč Juwík,
Blatenská 272 934 622 Petrášová @volny.cz minitělocvična, intenzivní logopedická koncerty, kulturní školy v přírodě 14.00–16.30 hod. pitný režim
2145 terapeutický bazén péče, ekologie programy pro děti

MŠ 272 916 641, Jitka ms_drabikove www.msdrabikove.cz 8 ano 224 17 zahrada, hrací estetika, ekologie, keramika, divadla, výchovné koncerty, lyžařské pobyty angličtina flétna ne 2. 4. a 5. 4. 2007, 24 Kč pitný režim
A. Drabíkové 272 919 913 Schulzová @volny.cz prvky EU, keramická intenzivní logopedická péče, výstavy, kulturní programy na horách, možnost 9.00–17.00 hod.
536 pec, 2 bazény pěvecký sbor Srdíčko, pro děti, akce pro veřejnost, školy v přírodě různé stravy

na zahradě Malí muzikanti celodenní výlety

MŠ 272 934 237, Alena mshrabakova www.mybox.cz/mshrabakova 4 ano 112 18 velká zahrada u lesa, estetická výchova, intenzivní návštěvy dětských divadel plavání, angličtina Flétna ne 2. 4. a 3. 4. 2007, 25 Kč pitný režim
Hrabákova 272 932 161 (fax) Sazmová @mybox.cz nové hrací prvky, logopedická péče, třídy se v Praze, akce s rodiči, pohybová výchova, (pokračování 13.00–17.00 hod.
2000 keramická dílna zaměřením na HV a VV, výchovné koncerty, koncerty balet, pro děti

keramika pro veřejnost, celosídlištní akce školy v přírodě ze ZŠ)

MŠ 271 911 870 Marie mshroncova www.materska-skola.cz/ 7 ano 196 18 zahrada, čističky rozvoj pohybových divadla, koncerty, plavání, angličtina flétna ne 2. 4. a 3. 4. 2007 26 Kč pitný režim
Hroncova Rákosníková @volny.cz hroncova vzduchu, dovedností, intenzivní akce pro rodiče a děti cvičení v ZŠ,
1882 keramická pec logopedická péče, HV, školy v přírodě

VV, ekologie, keramika

MŠ 272 912 122 Kateřina msjanouchova web.telecom.cz/ 4 ano 112 18 čističky vzduchu, estetická výchova, divadla, výtvarný kroužek, plavání, angličtina flétna ne 26. 3., 27. 3., 25 Kč pitný režim
Janouchova Kočerová @seznam.cz msjanouchova/ bazén na zahradě, intenzivní logopedická keramika, výlety hudebněpohybový kroužek, 28. 3. 2007,
671 keramická dílna péče školy v přírodě 10.00–11.30 hod.

MŠ 272 916 869 Zlata msjazlovicka www.volweb.cz/ 4 2 třídy smíšené, 112 19 zahrada, kladný vztah k životnímu prostředí, divadla, koncerty, plavání, angličtina flétna ne 21. 3. 2007, 25 Kč pitný režim
Jažlovická Svobodová @seznam.cz ms_jazlovicka 2 třídy děti čističky vzduchu, předcházení specifickým akce s rodiči, dětský aerobik, 8.00–10.00 hod.
2119 5–6 let zvlhčovač vzduchu poruchám učení výlety moderní tanec, a ve dnech zápisu

sportovní hry 13.00–16.00 hod.

MŠ 272 914 670 Romana mskonstantinova www.sweb.cz/ 4 1 předškolní třída, 100 19 zahrada, intenzivní divadla, koncerty, výlety, plavání, sportovní angličtina, flétna ne kdykoli v průběhu roku 25 Kč zvýšený
Konstantinova Schmidtová @seznam.cz ms.konstantinova 3 třídy věkově počítačové logopedická péče, kroužky, společenské a taneční kroužek, možno po domluvě pitný režim
1480 smíšené vybavení estetická výchova akce s rodiči školy v přírodě i další jazyk s ředitelkou školy

MŠ 272 951 873 Věra mskrejpskeho www.materska-skola.cz/ 4 2 dle věku 112 20 zahrada, estetická výchova, divadla, koncerty, výstavy, plavání, aerobic, angličtina flétna dle podmínek, kdykoli 25 Kč pitný režim
Křejpského Bokrová @mybox.cz krejpskeho 2 smíšené nové hrací prvky intenzivní logopedická výlety, výtvarný kroužek, sportovní hry, dieta po domluvě
1503 péče, keramika společenské akce s rodiči školy v přírodě dle potřeby s ředitelkou školy

předškolní výchova

MŠ 272 931 214, Mgr. Eva ms.markusova www.materska-skola.cz/ 6 4 dle věku, 168 17 nově vybavená zahrada, ekologie a přírodověda, divadla, taneční kroužek, výtvarné plavání, předplavecká výchova, angličtina flétna ne, kdykoli 25 Kč pitný režim
Markušova detaš. prac. Dubnova Bartáková @worldonline.cz markusova 2 třídy věkově 2x mlhoviště, keramická pec, ochrana životního prostředí, soutěže, akce pro veřejnost, sportovněpohybová příprava, možnost po dohodě
1556 272 914 935 smíšené hrnčířský kruh logopedie, keramika kult. programy pro děti a rodiče výlety, školy v přírodě dietní stravy s ředitelkou školy

MŠ 272 910 313 Mgr. Jitka msmodleticka - 4 3 smíšené 112 18 sauna, keramická pec, estetická výchova, divadla, výstavy, saunování, taneční angličtina flétna ne 22. 3. 2007 24 Kč pitný režim
Madolinka, Kalná @seznam.cz 1 předškolní zahrada, intenzivní logopedická péče, výlety, a pohybový kroužek, školy
Modletická 1402 nové hrací prvky keramika akce pro rodiče v přírodě, ozdravné pobyty

MŠ Mírového 272 918 603 Mgr. Hana ms.mh@ www.volny.cz/ms.mh 4 dle věku 112 18 dopravní hřiště, estet. vých., výtvar. a prac. činnosti, divadla, koncerty, plavání, jóga, zdravotní angličtina – ne 20. 3. 2007 25 Kč pitný režim
hnutí 1680 Lisecová- mybox.cz nové zahradní prvky seznamování s netradič. formami práce, tematické výlety, cvičení, sportovní ozdravné

-Zimová keramika, taneční skupina Ježci, logopedie taneční výuka pobyty v přírodě

Internátní MŠ 272 916 816 Božena msstachova www.msstachova.cz 2 1 smíšená 46 20/7 noční provoz, logopedická třída, výtvarná výchova, divadla, koncerty, cvičení na nářadí, tématické angličtina flétna ano, možnost v době zápisu 25 Kč pitný režim
Stachova 518 Havlíková @mybox.cz 1 logopedická tělocvičné vybavení, hudební výchova, keramika, výlety, akce pro rodiče vycházky, školy v přírodě, přiměřené

spec. logopedické pomůcky noční provoz ozdravný pobyt u moře dietní stravy

MŠ 272 916 486, Mgr. Olga mssulanskeho mssulanskeho.unas.cz 7 1 smíšená 118 17/8 čističky vzduchu, hrnčířský integrace, divadla, výstavy, výlety, plavání, pohybový kroužek, angličtina flétna ano 26. 3. 2007 25 Kč pitný režim,
Sulanského 272 953 218 (tel./fax) Brožová @mybox.cz 6 integrovaných kruh, keramická pec, intenzivní logopedická péče, hudebně-pohybový kroužek, školy v přírodě, dětský aerobik, Juwík
693 trampolína keramika akce pro rodiče a děti cvičení pro děti

MŠ Chodov 267 914 819, detaš. Irena mskvitezstvi mschodov.wz.cz 7 4 smíšené 196 15 sauna, intenzivní logopedická péče, divadla, besídky, plavání, saunování, ozdravné angličtina flétna ne 27. 3. 2007 25 Kč pitný režim
V Benátkách prac. Květ. vítěz. Michalcová @mybox.cz 3 dle věku nové zahradní prvky keramika naučné pořady, výlety pobyty, hudebněpohybový od 7.30 do 10.00 hod.
1751 272 923 510 kroužek, školy v přírodě a od 15.00 do 17.00 hod.

MŠ 272 916 080 Helena ms.vejvanovskeho www.msvsjvanovskeho.cz 4 ano 112 19 čističky vzduchu, intenzivní logopedická péče, divadla, výstavy, plavání, turistika, tanec, angličtina flétna ne 4x ročně 25 Kč pitný režim
Vejvanovského Kaplanová @worldonline.cz dopravní hřiště, výtvarná výchova, poznávací výlety, školy v přírodě,
1610 mlhoviště hudební výchova akce pro rodiče ozdravný pobyt u moře

Opět se scházíme na stránkách časopisu Klíč,
abychom vám poskytli základní informace

k přijímacímu řízení dětí do mateřských škol na
území městské části Praha 11. Zřizovatel MČ
Praha 11, po dohodě s ředitelkami mateřských
škol, navrhl termíny pro školní rok 2007/2008
v níže uvedeném období: 26. 3.–5. 4. 2007
a 10. 4.–17. 4. 2007

V období od 26. 3. do 5. 4. 2007 si rodiče ve
vybrané mateřské škole mohou podat žádost o při-
jetí dítěte do mateřské školy a v týdnu od 10. 4. do
17. 4. 2007 ji odevzdají. Žádost o přijetí do mateř-
ské školy lze podat pouze do jedné mateřské školy.

Městská část Praha 11 je zřizovatelem patnác-
ti mateřských škol. Dvě z nich mají navíc detašo-
vaná pracoviště, mateřská škola Markušova 1556

v objektu Dubnova 806 a mateřská škola V Benát-
kách 1751 v objektu Květnového vítězství 1753.

Pedagogicko-výchovná činnost je stanovena
Rámcově vzdělávacím programem MŠMT pro
předškolní vzdělávání. Z tohoto dokumentu
vycházejí školní vzdělávací programy jednotli-
vých mateřských škol. Jejich zaměření a specifi-
ka můžete porovnat v naší tabulce.

Upozornit bychom chtěli na odlišné zaměře-
ní mateřské školy ve Stachově a Sulanského ulici.

Do MŠ Stachova může být přijato dítě do
speciální logopedické třídy pro děti s vadami
řeči. Škola umožňuje dětem pobyt i v nočních
hodinách ve formě internátního provozu.

Mateřská škola v Sulanského ulici má program
integrační, v menších kolektivech tu pospolu pra-

cují skupinky zdravých dětí a mezi ně jsou inte-
grovány děti s různými druhy postižení.

V našem regionu působí i tři soukromé ang-
lické mateřské školy YOGI BEAR, s. r. o., v Hru-
dičkově ulici, Dino Preschool v Blatenské ulici
a NestLingue v ulici V Parku. Tyto subjekty se
nacházejí v lokalitě Chodova.

Přijímací řízení do mateřských škol je správ-
ním řízením a vychází ze školského zákona
č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 14/2005 Sb. a její
novely č. 46/2006, o předškolním vzdělávání,
a je plně v kompetenci ředitelky školy. Ta si také
stanovuje „Kritéria pro přijímání dětí“ pro danou
mateřskou školu. V jednotlivých školách se tedy
mohou „Kritéria“ mírně odlišovat. Uvádíme
několik základních bodů, které je třeba dodržet:

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány zpra-
vidla děti ve věku od tří do šesti let. Přednostně
jsou přijímány děti v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky, děti s odkladem
povinné školní docházky, děti trvale bydlící
v Praze 11, děti zaměstnaných matek a dále děti,
které již mají v mateřské škole sourozence.

Pokud má mateřská škola volnou kapacitu,
může dle zákona č. 204/2005 Sb., o státní soci-
ální podpoře, přijmout děti matek na mateřské
dovolené na 5 dnů v měsíci, které nedosáhly 3 let
věku, a na dobu nepřekračující 4 hodiny denně
děti, které 3 let věku dovršily.

O přijetí či nepřijetí dítěte budou rodiče
vyrozuměni rozhodnutím ředitelky mateřské
školy.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stano-
vena v souladu s § 123, školského zákona a § 6
vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. a její novely

č. 46/2006, o předškolním vzdělávání. Výši úpla-
ty stanoví ředitelka mateřské školy tak, aby
nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíč-
ních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém
roce. V jednotlivých mateřských školách byla
v loňském roce výše úplaty 500–600 Kč. Pro
letošní rok vám bude výše úplaty sdělena v době
zahájení přijímacího řízení. Úplatu školy vybíra-
jí v hotovosti nebo ji rodiče poukazují na účet
školy a jde o finanční prostředky, které škole
zůstávají pro potřeby dětí.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské
školy se poskytuje bezplatně, bezplatné je vzdě-
lávání i pro děti s odkladem školní docházky.
Osvobozen od úplaty je rodič nebo zákonný
zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek
nebo dávky pěstounské péče na základě písemné
žádosti doložené ředitelce školy potvrzením od
odboru státní sociální podpory.

V mateřské škole se dále hradí stravné –
pohybuje se v rozmezí 24–26 Kč denně. O něko-
lik málo Kč vyšší stravné platí děti s odkladem
školní docházky. Provoz mateřských škol je sta-
noven zpravidla od 7.00 hod. do 16.30 hod. a je
zakotven v řádu každé školy.

Nyní zbývá již jen vybrat pro vaši holčičku či
kluka tu správnou „mateřinku“. Nahlédněte tedy
do naší tabulky, webových stránek jednotlivých
mateřských škol, ale zejména navštivte školy
osobně s vašimi dětmi. Jedině tak získáte kom-
plexní pohled na prostředí, kde bude vaše dítě
trávit, byť jen v omezené časové míře, několik let
svého budoucího života.

Přejeme vám, abyste byli vy i vaše děti
v mateřských školách městské části Praha 11 plně
spokojeni. ◗

Ivana Malínská,
odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11

Přijímací řízení dětí do mateřských škol
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Stalo se již tradicí, že se začátkem ledna koná
v ZŠ Ke Kateřinkám „Zápis na nečisto“.

Nejinak tomu bylo i letos. Ve středu 10. 1.
2007 odpoledne přicházeli do školy se svými
rodiči nedočkaví i vystrašení budoucí prvňáč-
ci. Zbavit je strachu a obav z toho, co je ve
škole čeká, je právě úkolem zápisu na nečisto.

V hale školy byly děti očekávány žáky 9. tříd.
Ti se stali jejich průvodci po areálu školy.
Odvedli je na první stanoviště. Tím byla mate-
matická a jazyková dílna. Zde si budoucí prv-
ňáčci vyzkoušeli správné držení tužky, napsali
své jméno a zkusili počítat. Ve výtvarné a tvoři-
vé dílně kreslili křídami na tabuli, modelovali,
vystřihovali a svoji zručnost předvedli při sklá-
dání puzzle a stavění ze stavebnic. Ve video
učebně si zkusili kreslit nebo psát písmenka na
interaktivní tabuli. V počítačové učebně si pro-
hlédli webové stránky školy a v programumalo-
vání se pokusili vytvořit obrázek. Mohli si
zahrát i hry. Pro většinu budoucích školáků
nejsou počítače dnes již ničím neznámým.

Nové pro ně rozhodně byly mikroskopy.
V informačním centru školy si s učitelkami
přírodopisu prohlédli, jak pod mikroskopem
vypadá křídlo včely, motýla nebo noha mou-
chy. Viděli skládací model lidského těla, vycpa-
ná zvířata, kůži hada a jiné přírodopisné
exponáty.

Na závěr si v nově vybavené školní kuchyň-
ce ozdobili perníčky, které pro ně v rámci vaře-

ní upekli žáci 7. tříd. Budoucí prvňáčci se tak
stali prvními uživateli této kuchyňky, která je
spolu s informačním centrem chloubou školy.
Perníčky si po nazdobení snědli. Někteří si je
odnesli domů na památku.

Ze školy odcházeli s pocitem, že se opravdo-
vého zápisu do prvních tříd vůbec nemusejí
bát. ◗

Věra Horáková, ZŠ Ke Kateřinkám

Buď pozdraven, Jane Amosi!
Je konec podzimních prázdnin. Pondělí

ráno, těžký den. U vchodu do Chodov-
ské tvrze se choulí hlouček zimomřivých
dětí. Čtvrťáci, žáci, které znáte ze školních
exkurzí a výletů. Klasika. Někdy poutavý,
jindy unylý výklad průvodce, k tomu
zmrazující pohled učitelky směrem ke
„známým firmám“. Nic takového!

S přibývajícími schody do galerie začí-
nají děti spolu tlumeně mluvit. Celkem se
těší. Paní Marii Fulkovou znají už tři roky.
Srdečně se navzájem zdravíme. Ještě
nezbytné jmenovky, polštářky a desky pod
skicák. „Nářadí“ jsme si přinesli. Pastelky,
fixy, nůžky, tužky, bloky a lepidlo patří
vždy k naší základní výbavě.Můžeme začít.

„Také se vám dnes tak nechtělo, děti?“
říká doktorka Marie. „Co to děláš? Vždyť
se úplně odbouráš!“ probíhá mi hlavou.
„Kde jste byli na prázdninách? Jak se dnes
cítíte? Jste ospalí tak jako já?“ táže se. Děti
z měkoučkých polštářků mžourají po
očku vzhůru, tentokrát k dílu nekonform-
ního akademického malíře a sochaře Jiří-
ho Kaifozse. „Postava výrazně osobitá,
lehce samorostlá, s božskou jiskrou.“ říká
náš „jihoměstský“ zpravodaj. Marie

postupně provází děti celou výstavou.
Zkoušejí si techniku instalace, posloucha-
jí hudbu a přitom si zapisují důležité věci.
Pokoušejí se dokonce ztvárnit pohyb.
Každý po svém. Devatenáct úžasných ori-
ginálů!

Žáci vyjadřují své pocity, trefně
pojmenovávají své představy. Uměla bych
to ještě také? Moji svěřenci jsou šťastni,
Marie je ve svém živlu a já si dopřávám
jednu z malých radostí srdce. Děti cítí, že
jsou pro nás jejich názory důležité.

V duchu si představuji naší starono-
vou, oranžovou školu. Jak to tam nad tím
vchodem vlastně je? Základní škola, Praha
4, Donovalská 1684 – Fakultní škola Uni-
verzity Karlovy.

Ten název je opravdu „šitý na míru“!
My pomáháme studentům, budoucím
učitelům, a vysokoškolská učitelka učí
naše děti. Dokonale reciproční vztah! Bez
ředitele Chodovské tvrze, inženýra Vladi-
míra Levického, by to také nešlo. Děkuje-
me!

Práce, radost, pohoda. A o tom to je.
Buď tedy pozdraven, Jane Amosi! ◗

Jarmila Predajnošová

Příprava na školu hrou
v ZŠ Mendelova
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, pro všechny

děti, které ve školním roce 2007/2008 nastoupí do
1. tříd, tedy i ty, které se zapsaly v jiné základní škole,
jsme opět připravili program „Příprava na školu hrou“.

Při těchto setkáních s předškoláčky se zaměřujeme
na rozvoj slovní zásoby, na správnou výslovnost, na roz-
voj motoriky, zrakového a sluchového vnímání, cvičíme
pozornost dítěte a schopnost soustředit se. Učíme děti
i věci zdánlivě jednoduché – např. správné držení tužky
nebo správné držení těla při sezení v lavicích. Seznamu-
jeme vaše děti s prostory školy a s jejím provozem.

Tato příprava pomůže vašemu dítěti snadněji zvlád-
nout tak důležitý krok, jakým je vstup do první třídy.
Příprava v naší škole probíhá již desátý rok a setkává se
s kladným ohlasem nejen u rodičů, ale především
u dětí, které v září přicházejí do známého prostředí.
Koná se vždy ve středu, v době od 15.00 do 16.00 hod..
Je vhodné, aby se této přípravy zpočátku účastnili
i rodiče. Vstup do budovy je umožněn hlavním vcho-
dem. Děti by si měly přinést pastelky a přezutí. Těšíme
se na vaše děti a na spolupráci s vámi. ◗

Mgr. M. Šulcová a Mgr. D. Nováková
učitelky budoucích prvních tříd v ZŠ Mendelova

Březen – měsíc internetu
Měsíc únor a noření ledů, které se v letošní

extrémně teplé zimě nějak nekonalo, už
máme za sebou a čeká nás poslední zimní měsíc
březen. Jaké bude počasí vám nepovím, ale jistě
bude již podesáté měsícem internetu. Stejně
jako v předchozích letech si také v roce 2007
knihovny připravily pro všechny zájemce akce,
které doplní jejich hlavní činnost – totiž půjčo-
vání knih.

Letos se budeme v pobočkách Městské kni-
hovny v Praze na Praze 11 (Opatov – Opatov-
ská 1754, Jírovcovo náměstí 1/1782) věnovat
cestování. Cíl cesty je určený – sever, za
„pořádnou“ zimou. Obrázek o takové pravé
severské zimě si můžete udělat třeba na stránce
www.webkamery.net. Dozvíte se, že například
v Helsinkách mají -10 °C a sněhu i ledu dosta-
tek. A právě znalosti finských reálií si budete
moci prověřit v soutěži s názvem „Přes hory
přes doly za soby“ (od 5. do 31. 3. 2007), kte-
rou připravujeme ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Helsinkách.

Na cesty, a nejen na sever, se vydáme i při
akci „Přes hory přes doly z té české kotliny“ ve
středu 28. 3. od 18.00 do 19.00 v učebně kni-
hovny Opatov. Seznámíme vás na ní s webový-
mi stránkami, které mají cesty do ciziny
v obsahu a které by se vám před časem dovole-
ných mohly hodit.

Přehled všech akcí k Březnu – měsíci inter-
netu najdete na internetových stránkách Měst-
ské knihovny v Praze – www.mlp.cz ◗

Těšíme se na vás.
Lenka Hanzlíková

Zápis na nečisto
v ZŠ Ke Kateřinkám

Budoucí prvňačka u školního mikroskopu.
FOTO: VĚRA HORÁKOVÁ
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Volejbalová škola Praha naplňuje volný čas
dětem a mládeži v hlavním městě už 16 let.

Důsledně výchovným a odborně vedeným pro-
jektem primární prevence dětské kriminality
a protidrogové prevence prošlo za dobu jeho
existence v Praze přes 11 000 dětí, na nákladech
na jeho činnost ve výši 70 milionů Kč se dosud
nijak nepodílel stát. To svědčí o mimořádné
životaschopnosti projektu, který patronuje
Národní protidrogová centrála Policie ČR.

Volejbalová škola využívá ve své práci s dětmi
a mládeží pohyb a sport jako jednu z nejefektiv-
nějších forem výchovy. Je otevřená každému
zájemci od 6 let. Až do 14 let svého věku nepři-
jdou její žáci do kontaktu s rannou specializací,
která může nejvíce poškodit jejich zdraví. V tré-
ninku převládá všestranný pohybový rozvoj
a důsledná výchova kvalifikovaných pedagogů.
Z uvedeného vyplývá, že škola není zaměřena na
výkonnostní, ani vrcholový sport mládeže, jak je
velice často mylně, na veřejnosti, chápáno a pre-
zentováno. Škola dlouhodobě vyhledává a inte-
gruje děti, které nejsou zapojeny do žádné
zájmové činnosti a těm vytváří velký časový pro-
stor k pohybové seberealizaci. Předchází tak jejich
možnému a velice častému zapojení v oblasti kri-
minality mládeže. Původně netalentované děti
mohou díky svému zájmu a kvalifikovaným
odborníkům zvládnout zvolený sport na vysoké
úrovni. Tu pak mohou uplatnit v dospělosti.

Volejbalová škola vytváří svým žákům na
české poměry zcela ojedinělé podmínky, srov-

natelné s podmínkami jejich vrstevníků ve
vyspělých zemích EU. Kvalifikovaní pedagogo-
vé, nejmodernější tréninkové prostředky, včet-
ně vlastní moderní posilovny, každoroční
pobyty u moře, zahraniční zájezdy sportovního
i poznávacího zaměření, dotace na každou akci
školy či na výbavu žáků jsou samozřejmostí. Za
českou raritu lze považovat výši školného, které
činí 20 Kč včetně DPH za vyučovací hodinu,
zatímco náklady na její zabezpečení dlouhodo-
bě přesahují částku šestkrát vyšší.

Zřizovatel školy v současné době jedná se
všemi nově zvolenými starosty městských částí
v Praze o podpoře při vyhledávání nikde neza-
pojených dětí na základních školách městských
částí a jejich možné integraci do projektu. Škola
může každý rok zapojit až 300 nových žáků bez
ohledu na jejich věk a pohybovou zdatnost.

Tréninkové centrum Volejbalové školy se
nachází na ZŠ K Milíčovu na Jižním Městě,
5 minut od metra Háje. Rodiče doprovázející
malé děti z centrální části města či z okolí Prahy
mohou strávit tréninkový čas dítěte bezplatně
v posilovně školy.

Tréninky dětí od 6 do 12 let jsou 2x týdně
od 15 do 16.30 hod., starší děti trénují 3x
týdně od 16.30 do 18 hod., nejstarší žáci tré-
nují 3x týdně od 18 do 19.30 hod. Škola má
i rekreační volejbal dospělých vždy v pondělí
a středu od 18 do 20 hodin. Zájemci o členství
se mohou hlásit na tel. 774 202 019,
272 937 756, na e-mailu fajo@volny.cz a získat
další informace na www.volejbalovaskolapra-
ha.cz. ◗

Josef Farmačka,
novinář a zřizovatel projektu

Hudebně-sportovní festival OUT of
HOME 2007 se blíží a přípravy jsou

v plném proudu. Děti z dětských domovů z celé
České republiky se již v těchto dnech pomalu
připravují na sportovní klání, které na ně čeka-
jí v areálu Zeleného zdraví na Chodově v sobo-
tu 12. května. Podmínkou jejich účasti bylo, aby
organizátorům poslali znak, pod kterým budou
reprezentovat svůj dětský domov. Do současné
doby se organizátorům sešlo asi osmnáct znaků,
dětské domovy mají možnost dílka posílat ještě
pár dní. Znaky, které pořadatelé obdrželi,
budou použity na vytvoření vlajek a mladí
závodníci je budou mít také na svých dresech.
Děti stráví v Praze celý víkend. Kromě toho, že
na ně čeká sportovní klání, připraven je nejen
pro ně, ale i pro veřejnost hudební festival na
odpolední hodiny. Celým Chodovem se pone-
sou nejen tóny známých českých a slovenských
kapel, ale návštěvníci zhlédnou i představení,
která pro ně budou zcela nová. Patronem festi-
valu Out of Home se stal herec Ivan Trojan,
který již několik let spolupracuje s pořádajícím
občanským sdruženímMúzy dětem. Každý, kdo
přijde na festival a zaplatí vstupné, podpoří pro-
jekt Život nanečisto, kam se rozhodli organizá-
toři akce výtěžek věnovat. „Chceme upozornit
nejen na to, že patříme v Evropě k zemím, kde

máme největší počet dětských domovů. Veřej-
nost by také měla vědět, že se příliš nemyslí na
děti, které odcházejí z dětských domovů. Často
si totiž nevědí rady s reálným životem a překáž-
kami a jen zřídka se jim daří zapojit se a obstát,“
upřesňuje Robin Čumpelík z o. s. SK Xstream
Racing Team, který je hlavním organizátorem
festivalu.

Život nanečisto je proto zaměřen na inte-
graci dětí do všech oblastí společenského živo-
ta. Ty by měly během seminářů pochopit, že na
sobě musí pracovat a nevzdávat se po prvním
neúspěchu. Pokud se chcete dozvědět více
informací o festivalu, který se kvapem blíží, pak
se podívejte na stránky www.mimodomov.cz,
kde naleznete také zbývající znaky od dětí z dět-
ských domovů. Dozvíte se i přesnější program,
který se v současné době stále ještě upřesňuje.

Hudebně-sportovní festival OUT of
HOME patří mezi největší akce svého druhu.
„Rádi bychom pro návštěvníky připravili pří-
jemnou atmosféru. Všichni, kdo se zúčastní fes-
tivalu, pomohou dobré věci a ještě se pobaví.
Podle nás je toto ideální kombinace a doufáme,
že festival bude mít trvalý charakter a bude se
opakovat každý rok,“ upřesňuje Klára Chábová
z o. s. Múzy dětem. V současné době shánějí
organizátoři festivalu partnery, kteří by se chtě-

li zapojit. Pokud byste se chtěli podílet na fes-
tivalu a pomoci nám s realizací v jakékoliv
formě, budou rádi. Své nápady posílejte na
adresu: kchabova@seznam.cz. Hudebně-spor-
tovní festival OUT of HOME 2007 má za
sebou řadu výrazných mediálních partnerů.
Mezi nimi jsou rádio Impuls, rádio Rock Zone,
deník Šíp, Metropolitní Expres a další. Společ-
nost Crocodille se rozhodla podpořit festivalem
věcným darem – dětem, které se zúčastní, věnu-
je firma tři sta kusů baget na svačinu. Zapojte
se i vy. Můžete stát u zrodu jednoho z největ-
ších festivalů v Čechách.

Podpořit projekt můžete i vy zasláním
SMS ve tvaru DMS ZIVOTNANECISTO na
číslo 87777. Cena zprávy je 30 Kč, na účet
projektu půjde 27 Kč. ◗

Petr Hrabal, foto: autor

Volejbalová škola Praha na Jižním Městě

Žáci volejbalové školy. FOTO: JOSEF FARMAČKA

Přijďte fandit na OUT of HOME!

KLIC_03_2007 2/15/07 2:03 PM Str. 20



Klíč 3/2007 www.praha11.cz

22 KULTURA

Vážení příznivci umění ! Dovolte, abych vás
osobně pozval na výstavu, která proběhne

v obou galeriích Chodovské tvrze od 7. března
do 1. dubna 2007. Projekt se jmenuje Současná
keramická plastika a má mezinárodní charakter.
Keramika je obecně chápána jako levný materi-
ál, z něhož se masovým způsobem vyrábějí
mimo jiné předměty denní potřeby, které je
možno pořídit za drobný peníz u kteréhokoliv
domácího i asijského prodejce. Keramické
řemeslo není sice nejstarší na světě, ale troufám
si říci, že bude hned na druhém místě! Již od
nejstarších historicky známých období nalézá-
me keramiku nebo keramické střepy! Z nepře-
berného množství nalezených, užitých
i figurálních artefaktů bych vyzdvihl nález asi
7.000 terakotových figur bojovníků prvního
čínského císaře v životní velikosti. Tím se chci
vrátit do současnosti a upozornit na aktuální
výstavu na Chodovské tvrzi, která mi indukuje
citát z knihy „Jitro kouzelníků“, že skutečně

nové je jenom to, na co už se zapomnělo!
Z keramické hlíny se totiž dají vytvářet svébyt-
ná a nesmírně cenná umělecká díla, která se kva-
litou, trvanlivostí i provedením dají směle
srovnávat s jinými materiály, jako je například
kámen, bronz nebo cín. Jména jako Elžbieta
Grosseová, Šárka Radová, Dalibor Worm, Ewa
Twarowská-Sioda, Mirek Baranski a Johann
Rainer rozhodně nejsou ve světě neznámá! Na
našem malém českém písečku je to horší, pro-
tože u nás lidé znají ve většině případů ze socha-
řů pouze pana Olbrama Zoubka! I když si
mistra Zoubka nesmírně vážím, je mi to líto,
protože právě současná výstava dokazuje, že
není nutno nazírat na současné české umění
s klapkami na očích !

Prozatím nenabízíme návštěvníkům galerie
porci hranolků navíc, ale duchovní potrava
určitě nasytí alespoň některé z vás ! Těšíme se
na vaši návštěvu! ◗

Ak. soch. Milan Martiník, kurátor galerie

Jarní soutěž
Kulturního centra
Zahrada
Než se nadějeme, tedy přesně 21. příštího

měsíce, se ohlásí jaro. Pomalu se probudí
příroda a po nějaké době se objeví nejmenší
obyvatelé zahrádek a zahrad, luk i lesů, prostě
ožije naše okolí. Brouci, broučci i broučínci,
malí i ti větší, ti, kteří létají, běhají či skáčí, ti,
kteří bzučí, cvrkají nebo mlčí, se mohou stát
vašimi kamarády. A jak se vám to povede?
Odpověď je jednoduchá. Stačí se přihlásit do
soutěže Broučci v Zahradě a svého kamaráda si
vyrobit, namalovat, nebo o něm napsat povíd-
ku, básničku, říkánku.

Soutěže se mohou zúčastnit mateřské škol-
ky, základní školy, ale i jednotlivci z řad dětí
a mládeže. Zkrátka soutěžit můžete všichni, od
tří do šestnácti let. Podrobnější informace
o soutěži, o kategoriích a tématech jsou uvede-
ny na letácích vydaných Kulturním centrem
Zahrada, které již byly rozeslány. Pokud se
k vám ještě nedostaly, obraťte se na nás, rádi
vám potřebné informace poskytneme. Uzávěr-
ka soutěže bude 15. května a slavnostní vyhlá-
šení výsledků spolu s oceněním tvůrců
proběhne při oslavě Dne dětí, ve čtvrtek 31.
května během odpoledne.

Těšíme se na vaše práce. Budou jistě další
přehlídkou šikovnosti a nápaditosti. Vy to
umíte a my to víme. Ne náhodou byly vaše
práce (Skřítek v Zahradě) vybrány a vystaveny
na festivalu Jičín-město pohádky, kde si je pro-
hlédly stovky návštěvníků nejen z naší republi-
ky. To byl skutečný úspěch. Věříme, že nebyl
zdaleka poslední. ◗

Jaroslav Kratochvíl

Hudebně velmi košatý březen je pro
návštěvníky přichystán v Kulturním cent-

ru Zahrada.
Koncerty zahraničních studentských soubo-

rů mají v Zahradě svoji tradici. V úterý 6. břez-
na od 19.00 se na Velkém sále představí The
WPI Stage Band and Jazz Ensemble z Worces-
teru v USA. Na koncertě jazzového tělesa zazní
vedle hudby Duka Ellingtona např. i Nikolaj
Rimskij-Korsakov. Vstupné je dobrovolné.

Hudebně těžko zařaditelná pražská skupina
Hm… uvede svoji produkci o dva dny později
ve čtvrtek 8.3. Hm… někdy bývají přirovnává-
ni k již zaniklé skupině Vltava, v jejich tvorbě
najdete vedle motivů folkových i názvuky jazzu
či rocku a notnou dávku humoru. Zajímavostí
je rovněž svérázné zhudebňování české a zahra-
niční poezie. A tak se možná dočkáte i básně

„Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?“ Antonína
Sovy v rapové úpravě…

Šarbilach – Orchestr Jaromíra Vogela je
název tělesa mladých hudebníků, kteří hrají díla
Jaromíra Vogela i úpravy klasických židovských
písní a melodií. Večer s orchestrálními skladba-
mi i harfovým sólem začne ve čtvrtek 15. břez-
na od 19.00 hodin.

Na březen přijal pozvání do Zahrady také
klasik českého folku Pavel Žalman Lohonka. Se
svým kvartetem Žalman a spol. produkuje ryzí
folkovou hudbu opřenou o melodické písně,
nezaměnitelné vokály a romantické texty. Na
koncert, který pohladí, můžete vyrazit ve čtvr-
tek 22. března od 19.00 hodin.

A to ještě není konec.
Na svém turné poMaďarsku, Polsku, Němec-

ku a Francii by měla na Velký sál zavítat i skupi-
na mladých Rómů z osad roztroušených kolem
podtatranského Kežmarku. Úspěšný taneční
a pěvecký soubor Deti Kesaj vede hudebník Ivan
Akimov. Ten o svých svěřencích říká: „V Stras-
burgu či v Prahe by sme vlastne chceli ukazať, že
hoci tie deti nemajú ani kde poriadne bývať
a odvšadial ich vyháňajú, aj tak sú schopné roz-
dávať radosť a štastie tým, ktorí všetkého majú až
priveľa…“ Účastníci festivalu Khamoro vystou-
pí v Zahradě v sobotu 24. března od 19.00.

Brilantního bluegrassového banjistu Petra
Brandejsa určitě není nutné znalcům žánru dále
představovat. Nářezu tradičního i netradičního
bluegrassu se všem fanouškům dostane na kon-
certě skupiny Blackjack a tria Petr Brandejs
Band ve čtvrtek 29. 3. od 19.00 hodin.

Březnovou hudební nadílku pak uzavře
krajské kolo Celostátní přehlídky dětských
pěveckých sborů v sobotu 31. 3. od 9.00 hodin.

Je z čeho vybírat – jste zváni – doma může-
te sedět i zítra… ◗

Jaroslav Kratochvíl

Současná keramická plastika v Chodovské tvrzi

Plastika Dalibora Worma. FOTO: MILAN MARTINÍK

Hudební předzvěst jara v Zahradě

Pavel Žalman Lohonka s kapelou.
FOTO: JAROSLAV KRATOCHVÍL
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Termíny uzávěrek a vyhlášené okruhy:

I. kolo 15. 3. 2007 – okruhy I., II., III.
– pro akce konané od ledna do prosince 2007

II. kolo 29. 6. 2007 – okruhy II., III.
– pro akce konané od října 2007 do března 2008

I. Celoroční práce subjektů
Cíl programu: podpořit pravidelnou celoroční čin-
nost subjektů pracujících s dětmi a mládeží v oblas-
ti kultury; program je určen zejména na úhradu
provozních nákladů (materiální vybavení, dlouhodo-
bé nájemné, energie apod.).
Určení: subjekty – právnické osoby – působící v oblas-
ti kultury se sídlem na území MČ Praha 11 (pořádání
akcí, vedení kroužků a zájmových oddílů atd.).
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, sta-
novy, doložení sídla subjektu na Jižním Městě
(nájemní smlouva...), žadatel se podílí částkou ve
výši minimálně 30 % celkových nákladů.

II. Jednorázové akce
Cíl programu: podpořit konání kulturních akcí pro

občany Jižního Města, podpořit společné využití
volného času dětí a rodičů; program je určen zejmé-
na na úhradu nákladů spojených s pořádáním jedno-
rázových akcí (materiál, krátkodobé nájmy, odměny,
doprava apod.).
Určení: subjekty – fyzické i právnické osoby – působí-
cí v oblasti kultury se sídlem na území MČ Praha 11
nebo zaměřující svou činnost na občanyMČ Praha 11.
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, sta-
novy, doložení sídla subjektu na JižnímMěstě, nebo
doložení jiné trvalé vazby subjektu k MČ Praha 11
(nájemní smlouva...), případně zdůvodnění, proč je
o grant žádáno právě v MČ Praha 11 – přínos pro
Jižní Město (konání akce na území JM, účast obča-
nů z JM...), žadatel se podílí částkou ve výši
minimálně 20 % celkových nákladů.

III. Reprezentace městské části Praha 11
Cíl programu: podpořit účast dětí a mládeže na
soutěžích a akcích celopražské, celorepublikové či
mezinárodní úrovně; program je určen zejména na
úhradu nákladů spojených s dopravou, ubytováním
a ostatních nákladů spojených s účastí.

Určení: subjekty – fyzické i právnické osoby – půso-
bící v oblasti kultury se sídlem na území MČ Praha
11 nebo zaměřující svou činnost na občany MČ
Praha 11.
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, dolo-
žení sídla subjektu na Jižním Městě, nebo doložení
jiné trvalé vazby subjektu k MČ Praha 11 (nájemní
smlouva...), případně zdůvodnění, proč je o grant
žádáno právě v MČ Praha 11 – přínos pro Jižní
Město (konání akce na území JM, účast občanů
z JM...), žadatel se podílí částkou ve výši mini-
málně 10 % z celkových nákladů.

Priority programu
Aktivity pokrývající věkovou skupinu 12–18 let, tra-
diční a osvědčené akce pro děti a mládež, které
měly v minulosti velkou účast, akce, které svým
významem přesahují rámec JM a jsou propagací
naší MČ v celopražském, celorepublikovém a mezi-
národním měřítku, projekty vztahující se k JM (např.
z historie a tradic této lokality).

Podrobnější informace lze získat
na odboru školství a kultury MČ Praha 11,

tel.: 267 902 323, Bc. Horáková,
nebo tel.: 267 902 358, pí Hájíčková

Termíny uzávěrek a vyhlášené okruhy:
kolo 15. 3. 2007 – okruhy I., II., III., IV., V.
– pro akce konané od ledna do prosince 2007
kolo 29. 6. 2007 – okruhy II., III., V.
– pro akce konané od října 2007 do března 2008

I. Celoroční práce subjektů
Cíl programu: podpořit pravidelnou celoroční čin-
nost subjektů pracujících s dětmi a mládeží v oblas-
ti sportu a tělovýchovy včetně materiálního
dovybavení.
Určení: subjekty – fyzické i právnické osoby – půso-
bící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na
území MČ Praha 11 nebo zaměřující svou činnost
na oblast MČ Praha 11 (pořádání akcí, vedení krouž-
ků atd.) s výjimkou MŠ, ZŠ, středních a vysokých
škol, jejichž zřizovatelem je MČ, MHMP i soukromé
subjekty.
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, sta-
novy, doložení sídla subjektu na JM nebo doložení
jiné trvalé vazby subjektu k MČ Praha 11 (nájemní
smlouva...), lze použít na kancelářské a jiné potřeby
spojené s běžnou činností, na nájmy..., žadatel se
podílí částkou ve výši minimálně 50 % celko-
vých nákladů

II. Jednorázové akce
Cíl programu: podpořit konání sportovních akcí pro
děti, mládež, dospělé a seniory JM, podpořit společ-
né využití volného času dětí a rodičů.
Určení: subjekty – fyzické i právnické osoby – půso-
bící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na
území MČ Praha 11 nebo zaměřující svou činnost

na oblast MČ Praha 11, školy a školská zařízení síd-
lící na Jižním Městě.
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, sta-
novy, doložení sídla subjektu na Jižním Městě nebo
doložení jiné trvalé vazby subjektu k MČ Praha 11
(nájemní smlouva...), případně zdůvodnění, proč je
o grant žádáno právě na MČ Praha 11 – přínos pro
Jižní Město (konání akce na území JM, účast obča-
nů z JM...), není určeno na rekreační pobyty, žada-
tel se podílí částkou ve výši minimálně 20 %
celkových nákladů.

III. Reprezentace MČ Praha 11
Cíl programu: podpora účasti dětí a mládeže na
utkáních, soutěžích a akcích celopražské, celore-
publikové či mezinárodní úrovně.
Určení: subjekty – fyzické i právnické osoby – půso-
bící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na
území MČ Praha 11 nebo zaměřující svou činnost
na oblast MČ Praha 11 (pořádání akcí, vedení krouž-
ků a zájmových oddílů…), školy a školská zařízení
sídlící na Jižním Městě.
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, dolo-
žení sídla subjektu na Jižním Městě nebo doložení
jiné trvalé vazby subjektu k MČ Praha 11 (nájemní
smlouva....), případně zdůvodnění, proč je o grant
žádáno právě na MČ Praha 11 – přínos pro Jižní
Město (konání akce na území JM, účast občanů
z JM...), grant je určen na hrazení startovného,
dopravy, ubytování a ostatních nákladů spojených
s účastí, žadatel se podílí částkou ve výši mini-
málně 30 % z celkových nákladů

IV. Příspěvky na provoz TJ
Cíl programu: zajištění provozu tělovýchovných
organizací.
Určení: tělovýchovné organizace, se sídlem na
území MČ Praha 11, vlastnící nemovitý majetek
využívaný pro sportovní účely a pronajímají jej ško-
lám za zvýhodněných podmínek.
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, dolo-
žení sídla subjektu na JM, počet členů TJ celkem
(počet členů do 26 let a trvale bydlících na území
MČ P 11), náklady na provoz a údržbu areálu, pře-
hled o rozpočtu, výpis budov, hřišť a ostatních
objektů, grant je určen na zajištění provozu, žadatel
se podílí minimálně částkou ve výši 30% z celko-
vých nákladů

V. Akce pořádané na území MČ P 11 subjekty,
které své sídlo na území MČ P 11 nemají
Cíl programu: podpořit konání sportovních akcí pro
děti, mládež, dospělé i seniory na JM, podpořit spo-
lečné využití volného času dětí a rodičů
Určení: subjekty – fyzické i právnické osoby – půso-
bící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem mimo
území MČ P 11, které na území P 11 budou konat
své sportovní akce
Podmínky: doložení zřizovací listiny subjektu, sta-
novy, doložení sídla subjektu mimo území MČ P 11,
není určeno pro rekreační pobyty, zdůvodnění proč
je o grant žádáno (přínos pro MČ Praha 11); grant je
určen na hrazení startovného, věcných cen, pohárů,
medailí a ostatních nákladů spojených s účastí,
žadatel se podílí minimálně částkou ve výši 50%
z celkových nákladů.

Podrobnější informace lze získat
na odboru školství a kultury MČ Praha 11,

tel.: 267 902 325, Ing. Vlasta Dirová

Formulář žádosti lze získat na odboru školství a kul-
tury, Vidimova 1324, dále v informačních kancelá-
řích místního úřadu (Ocelíkova 672, Šustova 1930)
a dále na internetových stránkách.

Jednotlivé projekty žadatelů budou posouzeny
komisemi rady MČ Praha 11 a návrh na přidělení
grantů bude předložen ke schválení radě MČ Praha
11 a následně zastupitelstvu MČ Praha 11

S výsledky grantového řízení se mohou žadate-
lé seznámit do 15 dnů po schválení zastupitelstva
MČ Praha 11 na odboru školství a kultury, kde
budou výsledky veřejně přístupné, dále na interne-
tových stránkách WWW.PRAHA11.CZ.

V případě přidělení grantu bude žadatel vyzván
telefonicky nebo písemně k podpisu darovací

smlouvy. O grant lze žádat na projekty uskutečně-
né v roce 2007 a v období od 1. 1. 2008 do 31. 3.
2008

Finanční dar na akce konané v roce 2007 je
nutno vyčerpat do 31. 12. 2007 a vyúčtovat na
předepsaném formuláři, včetně kopií účetních
dokladů a závěrečné zprávy o provedení
a výsledcích projektu nejpozději do 31. 1. 2008,
finanční dar z akce konané v období od 1. 1.
2008 do 31. 3. 2008 je nutno vyčerpat nejpozdě-
ji do 31. 3. 2008 a vyúčtovat nejpozději
do 30. 4. 2008.

Pokud obdarovaný nevyčerpá přidělený dar
nebo neprovede jeho řádné vyúčtování na přede-
psaném formuláři ve stanoveném termínu, je povi-

nen poskytnutou finanční částku vrátit na účet
městské části Praha 11

Poskytnutí grantu nelze vymáhat právní cestou
a proti rozhodnutí není odvolání

Poskytovatel grantu si vymiňuje možnost kon-
troly využití daru po stránce věcné (např. v průbě-
hu konání akce) i po stránce využití finančních
prostředků.

Obdarovaný je povinen uvádět městskou část
Praha 11 na propagačních a informačních materiá-
lech jako poskytovatele grantu a pozitivně ji pre-
zentovat; propagační materiály smějí být šířeny
pouze legálními způsoby.

Zkrácené znění podmínek
grantového řízení MČ Praha 11 pro rok 2007.
Úplné znění podmínek na www.PRAHA11.cz

Grantový program městské části Praha 11 pro rok 2006
v oblasti sportu a tělovýchovy určený pro fyzické a právnické osoby

Grantový program městské části Praha 11 pro rok 2006
v oblasti kultury, určený pro fyzické a právnické osoby

Ostatní informace pro předkladatele projektů
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Kdo máme erb?

Nejde o zpytování svědomí, koho předci
měli dobové právo honosit se znakem

a kdo se jím snad chce chlubit i nyní. Mimo-
chodem, pokud někdo našel v takových oso-
bitých výtvarných, nejčastěji grafických dílech
zálibu a jeho pradědové zrovna žádný štít
s rodovým znamením nezískali, nemusí zou-
fat. Nikdo mu nebrání, aby si znak utvořil sám
nebo nechal povolanými udělat, pokud ho
bude označovat za znak občanský a nesníží se
ke snobskému holedbání předky z bazaru jako
zbohatlík z nedávné telepovídky v seriálu To
nevymyslíš! Dostal jsem však dnes dopis, ve
kterém po úvodních komplimentech zazněla
otázka: Ráda bych zjistila, zda má Chodov
jako městská část nějaký znak, nebo zda užívá
znaku Jižního Města. Občas se ozývají podob-
né otázky: Mají znak Háje? Má znak Jižní
Město nebo Chodov? Co Litochleby? Snad je
vhodné uvést tuto záležitost na správnou
míru.

Chodov znak nemá. Udělování znaků nále-
želo k významným právním krokům a ve star-

ších staletích je získávala výlučně města, tak
trochu „potichu“ i významnější městečka.
V oné době byl Chodov nevelkou vesnicí,
v níž dominoval panský dvůr. Trochu lidnatěj-
ší byly Litochleby. Vesnickým rychtářům při-
dělovaly vrchnosti malá pečetítka se symboly
jako rádlo, květina nebo třeba světec, aby
mohli za obec stvrdit nějaký dokument. Ve 20.
století se Chodov, již s připojenými Litochle-
by, rozrostl, ale do Prahy vplynul jako obec,
obdobně i Háje. Obvod Praha 4, do něhož
byly obě obce vřazeny, občas užíval k reprezen-
taci znak Nuslí, které se před svým vlastním
připojením k Praze chlubily krátkou historií
svébytného mladého města. Vcelku však byly
znaky na okraji dobového zájmu.

V roce 1990 vznikla městská část Praha-
-Jižní Město, zahrnující veškerou zástavbu na
katastrech Chodova a Hájů. Brzy bylo zákon-
ně povoleno, že znak a prapor může v našem
státě obdržet každá svébytná obec, včetně rela-
tivně svébytných městských částí. V roce 1994
naše městská část, tedy celá zástavba včetně
Milíčova, Hájů a Chodovce až po Kunratický
les a vyhlídku na Kunratice a Šeberov, dostala

na žádost našich představitelů dnešní znak. Na
podzim téhož roku byla městská část přejme-
nována na Prahu 11. Jde proto nyní o znak
Prahy 11 a žádná její část ho nemůže vykazo-
vat jako výlučně svůj. Znak i prapor máme
hezké. Hledáme v nich právem symboly
domova a příjemného klimatu i brány k histo-
rickým pražským městům. Hlásíme se k nim
stejně jako ke znaku a praporu celého hlavní-
ho města. Měli bychom také dbát, aby nedo-
šlo k jejich znevážení. ◗

Jiří Bartoň

Do čtvrtého desetiletí (13)

Prapor před radnicí. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Výhledy z Prahy 11

Na sever od Botiče
Ulice Blažimská, v jejímž sousedství fotografie vznikla, se nám už

docela vžila. Měnit se naopak začínají různá místa v okolí. Podí-
vejme se, jaký se od ulice nabízel ještě předloni výhled za hranice naší
městské části severním směrem. Porost na stráni svědčí o teplejší části
roku, i když letos člověk neví, čeho se ještě dočká. Stromy a keře v nej-
nižší části kryjí náš hlavní tok – Botič, jehož břehy jsou i v těchto mís-
tech chráněny. Na protější stráni hledíme na Záběhlice, spíše na jeden
díl jejich novější zástavby. Mnohé domy bychom si klidně mohli zamě-
nit s převažující zástavbou v Praze 11.Výrazně odlišná je však budova
za první linií zeleně. Jedná se o školu v ulici Práčské, jednu z těch, které
představovaly příjemný příklad pro obyvatele Chodova, když se roz-
hodli pro stavbu školy vlastní. ◗

J. Bartoň

Zaniklý pamětník generace
„Obyčejný“ transformátor. Vypadá „jako živý“, ale už ho v ulicích

Chodova nějaký ten rok nenajdete. Stával na nároží dnešních ulic
Na Sádce a Saudkovy. Sloužil jako orientační bod i místo srazů. Když ho
odpojili, ztratil energii a jen dožíval. Tohle je pouhé ohlédnutí po čase za
prostým památníčkem doby a mlčenlivým svědkem událostí, které uply-
nuly a nikdy se už nevrátí. ◗

J. Bartoň

Transformátor. FOTO: JIŘÍ BARTOŇČást Záběhlic. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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Chodovská výročí se sedmičkou
Vroce 2007 si mohou obyvatelé Chodova připomenout některá kula-

tá výročí historických událostí v naší obci. Badatelé se většinou sho-
dují, že nejspíše před 780 lety, v roce 1227, se Chodov již mohl stát
majetkem jeruzalémských rytířů, řádu křížovníků strážců božího hrobu.
Nejčastěji je uváděno rozpětí nabytí Chodova křížovníky (1227–1334).
Patrně v té době zřejmě také vyrostla v Chodově tvrz. V zápisu o koupi
panství Bartolomějem Panvicem z Lomnice v roce 1587 nacházíme
poprvé zmínku o pivovaru v Chodově, od této události uplyne již 420
let. Před 320 lety, v roce 1687, začala desetiletá přestavba staré zchátra-
lé tvrze u chodovského dvora. Přestavovali tehdejší majitelé – řád bene-
diktinů od sv. Mikuláše na Starém Městě, tvrz získávala podobu
barokního zámečku – letního sídla pro řeholníky. V roce 1787, tedy před
220 lety, požádala jedna z dalších majitelek panství, hraběnka z Goltze,
o povolení otevřít lom na kamenec v rokli sv. Jana Boromejského v mís-
tech, kde později vznikla osada Chodovec.

Před 140 lety se na společné schůzi na konci roku 1867 obyvatelé
Chodova a Litochleb rozhodli pro zřízení vlastní školy v Chodově. Při-
pomeňme si letos rovněž 120. výročí zahájení činnosti vlasteneckého
dobročinného spolku Chodovec. O deset let později vznikl v Chodově
vzdělávací a podpůrný spolek Vlastimil. V letošním roce také uplyne již
40 let od slavnostního osazení základního kamene dálnice D-1 na nul-
tém kilometru v katastru obce Chodov (8. září 1967), ve stejném roce
byl přijat zákon č. 111/67 Sb., o hlavním městě Praze, podle něhož se
od 1. 1. 1968 připojil Chodov k obvodu Praha 4.

Sestaveno podle podkladů dr. Jiřího Bartoně a vzpomínek chodov-
ských obyvatel. ◗

Michal Streubel, Občanské sdružení Chodov

Co s příspěvkem na péči?
Vsouvislosti s novým zákonem o sociálních službách, který mimo jiné

upravuje příspěvek na péči, se objevuje mnoho otázek. Jak příspěvek
získat, jak ho správně využít – komu příspěvek dát, jaké má člověk se zdra-
votním postižením a pečující osoba nebo organizace povinnosti?To vše jsou
dotazy, na které vám rádi odpoví pracovníci Pražské organizace vozíčkářů
(POV), stejně jako zaměstnanci sociálních odborů městských částí.

Díky projektu Inovace služeb podporujících integraci osob se zdravotním
postižením, který je financován Evropským sociálním fondem, státním roz-
počtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy, mohou pracovníci POV
nově navíc poradit a pomoci zajistit službu, vyhledat osobního asistenta
pomocí inzerátů, zprostředkovat první kontakt klienta s osobním asistentem,
připravit plán služby – časový rozvrh i náplň práce a řadu dalších doplňko-
vých služeb, které se k osobní asistenci vztahují. Bližší informace podají pra-
covnice Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 688/6, 110 00
Praha 1, telefonním čísle 224 827 210 či e-mailu pov@gts.cz. ◗

Bc. Gabriela Kaňková

„Pane doktore, mám bolesti v šíji, hlava se
mi točí a často mě bolí, šumí mi v uších,

zhoršil se mi zrak, záda mě bolí, bodá mě
u srdce, cítím pnutí v noze, brní mě prsty na
rukou a na nohou…,“ slyšíme nářky pacientů.
Toto všechno jsou příznaky takzvané osteo-
chondrózy – onemocnění páteře. Americký
vědec, zakladatel léčebného tělocviku doktor
MacFaden řekl: „Věk člověka není určen tím,
kolik je mu let podle data v jeho pasu, ale tím,
v jakém stavu je jeho páteř.“

Osteochondróza je pokládána za civilizační
nemoc. Dnešní člověk se mnohem méně pohy-
buje – sedí u televizoru, u počítače, za volantem
automobilu. Dlouhým sezením se narušuje
krevní oběh a odtok lymfy, slábne svalstvo.
Důsledkem je narušení látkové výměny organiz-
mu, a tak vzniká onemocnění osteochondrózou.
Ohroženy jsou zvláště děti, které namísto běhá-
ní venku hrají doma počítačové hry.

Bohužel velmi často léky, fyzioterapeutické
procedury, již nepomáhají, a člověk odchází
z pracovního procesu v nejproduktivnějším
věku. Vždyť více než 50 % dokladů o pracovní
neschopnosti vydají lékaři pacientům z důvodu

bolesti páteře. A tato bolest často trápí člověka
po celý zbytek života.

Znamená to tedy, že pacientům není pomo-
ci? Nikoliv!

Vyvinuli jsme program speciálních masáží
(korekčních, vakuových a vibračních), které
společně s přírodními mastmi a gely již více než
20 let pomáhají úspěšně zvládat bolesti páteře
a kloubů.

Náš soubor se skládá z 5 procedur (1 proce-
dura týdně), po jejichž skončení nejméně 90 %
pacientů nadlouho zapomíná na své bolesti.
Poradíme také, co dělat, aby se bolest znovu
nevrátila.

Hlavním úkolem našeho Centra zdraví je
naučit klienty metodám, které jim pomohou
vyrovnat se s nemocemi bez pomoci léků.

Více informací o nás najdete na našich interne-
tových stránkách: .
Naše pracovní doba: pondělí, úterý, čtvrtek
a pátek od 9.00 do 17.00 hodin. Příjem pouze
pro předem objednané.
Naše adresa: Centrum zdraví, Hviezdoslavova
10/0519, 2. patro, Praha 4, Háje

Těšíme se na vás a jsme vždy připraveni vám
pomoci.

V dalších číslech časopisu vás seznámíme s nový-
mi metodami boje se srdečně-cévním onemocně-
ním a chorobami bronchiálně-plicního
systému, hypertonií a diabetem. Také se dozvíte,
jakým způsobem očistit organizmus od parazitů
a proč je to pro člověka tak důležité. ◗

MUDr. Igor Kozlov

Ach, ta naše páteř…

VII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO CHODOVSKÉHO POHÁRU

v moderní gymnastice se uskuteční dne 24. března 2007
od 10.00 hod. ve sportovní hale TJ JM Chodov,

Mírového hnutí 2137, Praha 11.
Účast osmi zemí včetně našich závodnic z celé ČR.

Ceny hřbitovních služeb na JM
Rada městské části Prahy 11 rozhodla s účinností od 1. března 2007

o uvedených cenách hřbitovních služeb:
Hrobka 4560 Kč/10 let Kolumbárií schránka na:
Dvojhrob 4500 Kč/10 let 1 urnu 650 Kč/10 let
Hrob 3150 Kč/10 let 2 urny 950 Kč/10 let
Urnový hrob 1800 Kč/10 let 3 urny 1250 Kč/10 let
Ostatní služby:
Uložení do země 100 Kč Převod užívacího práva 100 Kč
Vyjmutí ze země 100 Kč Povolení k vjezdu 100 Kč
Uložení do schránky 80 Kč
Ke dni 28. 2. 2007 byl zrušen ceník platný od 7. prosince 1999.
Otevírací doba hřbitova od 1. listopadu do konce března od 8–16 hod.,
od 1. dubna do konce října 8–19 hod.
Kontakt na správu hřbitova: Marie Hönigová, odbor hospodářské
správy, tel.: 267 902 249, e-mail: honigovam@p11.mepnet.cz
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Citát výjimečného švédského dramatika, spisovatele a inspirativního kulturního publicisty Augusta Strindberga:
Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda (1. část) něco, co bys s ním za žádnou cenu (2. část).

(řešení křížovky z minulého čísla: 1. část – nekonečné, 2. část – nejsem tak jist)

DĚTSKÝ KOUTEK KLÍČE
POVOLÁNÍ
A hoj, já jsem Marie a je mi jedenáct let. Ale

abyste vše řádně pochopili, musíte se pře-
nést do mého světa: do světa literatury. S ces-
tou si nedělejte starosti, já vás tam přenesu. Ale
dělám to poprvé, takže se mi to asi nepovede
na první pokus.

„Čáry, máry, fuk!“
A vida, povedlo se! Vítám vás ve světe sta-

rověkých spisů, bájných legend a fantastických
povídek. Ve světě, kde je vše možné. Ještě malá
poučka o bezpečnosti a pak můžeme začít
s prohlídkou tohoto světa.

Čtěte pozorně:
Nikdy nedělejte obchody s pohádkovými

bytostmi!
Obaly od sušenek, prázdné lahve od limo-

nády a všechen váš nepořádek házejte do dra-
čího doupěte. Drak rád vylizuje zbytky.

Než přejdete silnici, pečlivě se rozhlédněte,
jestli po ní nejede skřítek sedící na Tyranosau-
ru Rexovi.

Nikdy nerozdělávejte oheň v blízkosti per-
níkové chaloupky. Baba Jaga už nemá hasicí
přístroj, protože ho použila, když ji Jeníček
s Mařenkou strčili do pece.

Všímejte si cedulí: Pozor, zvýšený výskyt
bab na koštěti! a jste v území pohádkové unie!

Tak a jdeme na to. Mým koníčkem je lite-
ratura. Konkrétně psaní příběhů. Už od první
třídy ZŠ jsem psala příběhy. Bavilo mě to, ale
nikdy jsem neuvažovala o tom, že bych se tím
mohla zabývat až budu velká. Až ve třídě třetí
jsem se rozhodla stát spisovatelkou. Přiměla
mě k tomu literární soutěž, které jsem se
zúčastnila. Nečekaně jsem ji vyhrála. Naše
třídní, paní učitelka, mě za to pochválila a já
jsem se jí svěřila, že bych se chtěla stát spiso-
vatelkou. Ona se na to jen usmála. Nevím, co
si mohla myslet. Možná to, že děti mají hodně
plánů do budoucnosti, ale až vyrostou bude
všechno úplně jinak. Nebo snad, že každý má
pro něco talent. Kdo ví?

Teď přichází otázka: Co bych chtěla dělat?
Jestli si po přečtení dvou odstavců myslíte, že
bych chtěla být právě spisovatelkou, tak máte
z části pravdu. A co může být ta část druhá?
Co jiného bych ještě chtěla dělat? Tak já vám
to prozradím. Chtěla bych být psycholožkou.
Lidé by se mi svěřovali se svým trápením. Já
bych si jejich příběhy zapisovala a pak bych
vydala knížku, která by se jmenovala Trápení
druhých a jak mu předejít.

Psycholožkou bych chtěla být, protože chci
pomáhat lidem, kteří mnou pomoc potřebují.

Vím, že existují i jiná povolání, ve kterých
můžu lidem pomáhat. Mě ale zajímá právě
psychologie. Člověk je vyvinutý tvor a pořád
je na něm co zkoumat. Lidé jsou zvláštní a já
jsem ráda, když mi někdo řekne svůj sen, nebo
když se mi svěří se svým trápením. Psaní pří-
běhů jsem si zase vybrala proto, protože mě to
baví. Do příběhu můžeš zapsat všechny svoje
pocity. Všechno svoje trápení i radost, bolení
i starost.

Bylo by hezké, kdyby měl někdo v popisu
práce rozdávat radost. Chodil by po městě
a zpíval si, tancoval by v dešti a kdyby byl
někdo smutný, dokázal by ho rozveselit.
Zkrátka někdo, kdo se umí ze všeho radovat.
Zaměstnávala by ho obec. Kdyžby se lidem
líbilo, jak svou práci vykonává, odměnili by
ho za to úsměvem. Rozdávat radost není nic
lehkého. Určitě si to zaslouží povolání.

A to je už všechno. Ještě zbývá přenést vás
zpátky. Víte vůbec, jak jste těžcí? Ať už to mám
za sebou.

„Yráč, yrám, kuf!“
A jste tu. Už vás budu muset opustit. Slí-

bila jsem hejkalovi, že se za ním stavím na čaj.
Až budete mít chuť, můžete mě navštívit. Tak
ahoj příště! Vaše Marie. ◗

Marie Černá, ZŠ Pošepného náměstí
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Březen představuje typický měsíc v Tvrzi,
sezóna je v plném proudu, probíhají kon-

certy, výstavy, pohádky i další akce. Z celkem 10
koncertů bychom rádi upozornili např. na zají-
mavý projekt „Žena země“ s ansámbly Duo Eco
a Trio Primo. Umělci se kromě osvědčených kla-
sických autorů ve velké míře věnují také součas-
ným významným skladatelům. Není to
zaručená cesta k plným sálům, slávě a příjemné-
mu životu celebrity – festivaly současné tvorby
nepatří k těm nejnavštěvovanějším a těší se
pozornosti spíše hudebních odborníků a umě-
leckých kritiků. Na Chodovské tvrzi to tak zcela
neplatí – i současná vážná hudba zde již našla
své posluchače. Koncert Dua Eco a Tria Primo
se koná první jarní den, 21. 3. Začátek tohoto
i dalších koncertů je v 19 hodin.

Hned další den, ve čtvrtek 22. 3., zde v pro-
gramu známé muzikoložky Dr. Zdeny Zvěři-
nové, DrSc., přivítáme houslistu – koncertního
mistra Státní opery v Amsterdamu – Jana Opši-
toše. Spolu s ním vystoupí náš přední violista
Jan Pěruška a mladý klavírista Martin Levický,
vítěz mnoha mezinárodních soutěží.

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený tentokrát
ve svém cyklu domovských koncertů v Cho-
dovské tvrzi představí kolekci unikátních histo-
rických houslí a viol 18.–20. století
v atraktivním programu. Součástí večera bude
i poutavé vyprávění o minulosti a současnosti

výroby smyčcových nástrojů u nás. Klavírní
doprovod obstará prof. AMU Marie Synková.
Představení se koná ve středu 28. března.

Další atraktivní program pak hned následují-
cí den, 29. 3., představí kvarteto Lyra da kamera
v „hvězdném“ složení Jitka Navrátilová – cemba-
lo, Johana Rosická – soprán, Kateřina Chudobo-
vá – flétny a Bledar Zajmi – violoncello. Uvede
díla předních českých a německých skladatelů
období baroka a klasicismu. Tento program je
úspěšně uváděn na českých i zahraničních pódi-
ích a recenze na něj jsou mimořádné. ◗

Vladimír Levický, foto: autor

Lesněnka,
Zahrada a loutky
Připomínat někomu, že KC Zahrada připra-

vuje na každý víkend pro naše nejmenší
nějaký zajímavý pořad je asi zbytečné. Mezi
nejoblíbenější patří sobotní a nedělní divadélka
pro děti. Ta jsou velmi často činoherní, ale také
kombinovaná s loutkami. Právě s jedním tako-
vým nevšedním představením přijela do Zahra-
dy známá loutkoherečka Eva Kelemenová.

Na výtvarně čisté, jednoduché scéně loutko-
herečka mistrně rozehrála příběh o dobru a zlu.
Během představení se děti setkaly s mnoha
krásnými pohádkovými postavami. To nejlepší
čekalo na malé diváky po skočení představení.
Paní Kelemenová dala možnost dětem, aby se
svými postavičkami setkaly na jevišti. Kluci
i holčičky si tak z bezprostřední blízkosti pro-
hlédli všechny loutky, lesní vílu Lesněnku, ale
i obrovského pavouka Sklípkana. Sledovat tak

hezké představení bylo určitě zážitkem i pro
rodiče, kteří se tak myslím rádi vrátily o něko-
lik let zpátky.

Bylo to jako již tradičně příjemně strávené
zimní odpoledne, kdy osobitý herecký projev
v souhře s výtvarnou stránkou učinil z pohád-
ky určené nejmenším divákům příjemný diva-
delní zážitek. ◗

Dana Foučková, foto: autorka

Host: Simona Stašová,
film: Román pro ženy
Kde ? Snadná odpověď. V Kulturním centru

Zahrada v pořadu Film s hostem, host s fil-
mem v pondělí 5. března v 19. 00. Ano, paní
Simona Stašová přijala pozvání do Zahrady
a milovníci českého filmu, přátelé a pravidelní
návštěvníci našeho pořadu tak mají příležitost
blíže poznat skvělou herečku.

Maminka Jiřina Bohdalová jí dala do vínku
velkou náruč talentu, a tak není divu, že už
coby studentka (konzervatoř a DAMU) vstou-
pila na divadelní prkna v Českých Budějovi-
cích. Po ročním angažmá v Jihočeském divadle
nalezla svoje místo v tehdejším Divadle
E. F. Buriana, kde za čtrnáct let ztvárnila řadu
dramatických i komediálních rolí. Po roce
1991, po příchodu do Městských divadel praž-
ských, spolupracovala i s jinými pražskými scé-
nami, ale doma byla v hereckém souboru
Divadla ABC. V současné době můžeme paní
Stašovou vidět v představeních Divadla v Řez-
nické.

Je nasnadě, že ačkoliv zůstává Simona Stašo-
vá věrná divadelnímu herectví, vždy byla a je
stále častěji oslovována filmovými i televizními
režiséry. Tak již v polovině sedmdesátých let
natáčela s Hynkem Bočanem a Otakarem Fukou
své první filmové role (Tak láska začíná, Mys
dobré naděje 1975, Parta hic 1976). Později to
byly mimo jiné televizní seriály (Sanitka, Jiří
Adamec 1984, Létající Čestmír, Václav Vorlíček
1984, nebo Panoptikum Města pražského,
Antonín Moskalyk 1987). Režisér Karel Smyc-
zek nabídl v roce 1990 Simoně Stašové roli ve
filmu Nemocný bílý slon a později v roce 1998
Jan Hřebejk v divácky úspěšných Pelíšcích i ve
filmu Musíme si pomáhat (1999).

Mohli bychom jmenovat další tituly a role
filmové i televizní, ale pro nás v tuto chvíli nej-
důležitější je úspěšný Román pro ženy, film,
který podle literární předlohy Michala Vieweg-
ha natočil se Simonou Stašovou v roce 2005
režisér Filip Renč. Při příležitosti návštěvy paní
Stašové v Zahradě si právě tento film promít-
neme a nemusím snad dodávat, že se máme na
co těšit.

Jak již bylo řečeno, filmoví i televizní režisé-
ři Simonu Stašovou stále častěji vyhledávají.
Věřme, že nabídnuté scénáře a role budou tak
dobré, aby je mohla přijmout a uplatnit v nich
své skvělé herectví. Protože následná radost
a spokojenost nás, diváků, je určitě i její rado-
stí.

Jaroslav Kratochvíl

Jaro na Chodovské tvrzi
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PROGRAM V BŘEZNU 2007:

KONCERTY

čtvrtek ■■ 1. ■■ 19.00
G. Viktorová – soprán, A. Viktora – varhany,
P. Wagner – viola da gamba, J. Krejča – loutna. Kon-
cert u příležitosti derniéry výstavy Oty Janečka.
Na programu: barokní hudba (H. Purcell, A. Finger
a další autoři).

středa ■■ 7. ■■ 19.00
Pavla Reiffersová – klavírní recitál. Na programu:
L. v. Beethoven: Sonáta c moll op. 13 „Patetická“,
F. Chopin: 1. – 8. ze 24 preludií op. 28, F. Liszt: Sona-
ta h moll.

pondělí ■■ 12. ■■ 19.00
Šansonové setkání. Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek, v alternaci Tereza Duchková, Marta Balejo-
vá nebo Filip Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šanson,
věc veřejná“.

úterý ■■ 13. ■■ 19.00
„Zpívaná poezie z kozí farmy“: Věra a Oldřich
Wajsarovi – kytara a zpěv. Comeback umělců působí-
cích dříve v kapelách Petra Nováka, Minimum,
Combo FH, Abraxas apod.

čtvrtek ■■ 15. ■■ 19.00
Stanislav Gallin – klavírní recital. Na programu:
L. v. Beethoven, S. Rachmaninov, F. Liszt.

úterý ■■ 20. ■■ 19.00
Jaroslav Houdl – kytara – klasika a flamenco.
Výběr ze skladeb F. M. Bartholdyho, J. Dowlanda,
F. Tárregy, P. de Lucíi, J. Peňi, M. Giulianiho, J. Turiny,
F. Gimadevilly a dalších autorů.

středa ■■ 21. ■■ 19.00
„Žena země“. Duo Eco : Pavla Franců – housle,
Eva Franců – housle, viola a Trio Primo: Naďa Chro-
báková – soprán, Eva a Pavla Franců – housle. Na
programu: J. Aubert, E. Zámečník, J. Matys, H. Wie-
niawski, W. A. Mozart, K. Yamada, Z. Lukáš a J. Teml.

čtvrtek ■■ 22. ■■ 19.00
„Smyčcové nokturno“. Účinkují: Jan Opšitoš (kon-
certní mistr Státní opery v Amsterdamu) – housle,
Jan Pěruška – viola, Martin Levický – klavír. Dramatur-
gie, scénář a průvodní slovo Dr. Zdena Zvěřinová,
DrSc. Na programu: E. Ysaye, R. Schumann,
J. Haydn, K. Stamic a J. Suk.

středa ■■ 28. ■■ 19.00
Jaroslav Svěcený – housle a viola, Marie Synková
– klavír. České housle a violy 18.–20. století. Kolekce
unikátních historických nástrojů ožije v rukách J. Svě-
ceného ve skladbách G. Tartiniho, F. Bendy,
W. A. Mozarta, A. Dvořáka, N. Paganiniho a dalších
autorů. Součástí večera bude i poutavé vyprávění
o minulosti a současnosti výroby smyčcových nástro-
jů u nás.

čtvrtek ■■ 29. ■■ 19.00
Lyra da camera: Jitka Navrátilová – cembalo,
Johana Rosická – soprán, Kateřina Chudobová –
flétny, Bledar Zajmi – violoncello. Na programu: mist-
ři českého a německého klasicismu – J. Mysliveček,
J. D. Zelenka, B. M. Černohorský, F. X. Brixi, J.
S. Bach, G. F. Händel, G. P. Telemann a další autoři.

POHÁDKY (VŽDY V NEDĚLI OD 15.00)

neděle ■■ 4. ■■ 15.00
O prolhané vráně – hraná pohádka divadla J. Beka.

neděle ■■ 11. ■■ 15.00
Jak Ondra princeznu přehádal – hraná pohádka Vál-
kova kočovného divadla.

VOLNOČASOVNÍK březen 2007

II.

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

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

E-mail: info@chodovskatvrz.cz

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

PROGRAM V BŘEZNU 2007:

KONCERTY:

sobota ■■ 3. ■■ 20.00
Rolling Stones revival Prague – Boom - Beatles
revival.

čtvrtek ■■ 8. ■■ 21.00
Visací zámek – koncert.

pátek ■■ 9. ■■ 20.00
Peters Painters – rocková tancovačka.

čtvrtek ■■ 15. ■■ 21.00
Brutus – rock koncert.

pátek ■■ 16. ■■ 20.00
Professor a hosté – Beatles revival party.

sobota ■■ 17. ■■ 20.00
Orient – Dünntiff (D). Rock koncert.

úterý ■■ 20. ■■ 20.00
Spirituál kvintet – koncert.

středa ■■ 21. ■■ 20.00
Keks – rock koncert.

GALERIE
CHODOVSKÉ TVRZE
Pozvánky na výstavy
■■ VELKÁ GALERIE:
Ota Janeček – 80. léta do 4. 3.
Současná keramická plastika
M. Baranski, J. Reiner, E. Sioda, Š. Radová,
D. Worm, E. Grosseoová.
Záštitu nad touto výstavou
převzal starosta Městské části Praha 11
Bc. Dalibor Mlejnský 7. 3.–1.4.

■■ MALÁ GALERIE:
Balonstory – výstava dětských prací
pořádaná KD Klubkou do 4. 3.

Socha v hlíně – viz Velká galerie 7. 3.–1. 4.

■■ SCHODIŠTĚ:
Tvrz a region v historii
– novelizovaná trvalá expozice.
Jak vyrůstalo Jižní Město – dobové fotografie.
Připravil PhDr. Jiří Bartoň.

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

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

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

neděle ■■ 18. ■■ 15.00
Kašpařinky z bedny – dvě veselé činoherní kostýmo-
vané pohádky Divadla bez opony.

neděle ■■ 25. ■■ 15.00
O hvězdičkách – kombinace hrané pohádky s velký-
mi loutkami – divadlo Koráb Brno.

DALŠÍ POŘADY:

pondělí ■■ 19. ■■ 15.00
Zpíváme pro radost – ženský sbor pod vedením I.
Danielové. Zadáno pro Centrum sociálních služeb.

čtvrtek ■■ 22. ■■ 20.00
Morčata na útěku – koncert.

pátek ■■ 23. ■■ 19.00
Festival FHS – Clyde, In Crudo, Pankix, Goropiš, Bílý
myšky.

sobota ■■ 24. ■■ 20.00
Punkhart, Blaue Erdbeere, La Perilla – rock koncert.

úterý ■■ 27. ■■ 20.00
Steamboat Stompers a Jaroslav Kos – dixieland
koncert nejen k poslechu.

pátek ■■ 30. ■■ 20.00
Black Sabbath & Ozzy Osbourne revival –
hosté: Queenie revival Gang.

neděle ■■ 4. a 18. ■■ 15.00 hod.
Taneční odpoledne s Velkým dechovým orchestrem
Blažeje Zemana.

OSTATNÍ POŘADY:

pátek ■■ 2. ■■ 20.00
Společenský večer ZŠ Ke Kateřinkám.

úterý ■■ 20. ■■ 14.30
Klub aktivního stáří – Marta Kubišová a Petr Malá-
sek – klavírní doprovod.

KURZY :

■■ Přijímáme přihlášky do TANEČNÍCH kurzů na
sezónu 2007/2008. Kurzy pro mládež od 18.30
a pro dospělé od 20.30 probíhají vždy v pondělí.
Výuka standardních a latinsko amerických tanců
pod vedením Heleny Brožovské s partnerem.
Kurzy začínají 8. 10. 2007.

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

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

Zájemci o kurzy se mohou hlásit v KD Opatov.

Počítačové kurzy
pro naprosté začátečníky
opět v Zahradě

Celý minulý rok probíhaly v Kulturním
centru Zahrada kurzy Národního pro-

gramu počítačové gramotnosti. V letošním
roce je zatím osud státního projektu neji-
stý, proto Zahrada nabízí všem zájemcům o
práci s počítačem obdobné lekce ve vlastní
produkci. Trojice dvouhodinových kurzů
bude zaměřena na Základy práce s PC
(spouštění počítače, jednoduché ovládání
Windows, vytváření, kopírování či mazání
prvních souborů), Základy Wordu (práce
s textem a textovým procesorem) a Internet
a e-mail (vyhledávání, prohlížení informa-
cí na www či elektronická pošta). Začátek
prvního cyklu kurzů je plánován na čtvrtek
15. března od 16.00. Cena za jednu dvou-
hodinovou lekci 150 Kč.

I nadále probíhají rovněž kurzy Excel
pro začátečníky, které uvedou nezkušené
zájemce do kancelářského programu pro
přípravu tabulek, výpočtů či grafů.

Bližší informace a registrace
Mgr. Tomáš Rulf,

Kulturní centrum Zahrada
(tel.: 271 910 246)
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Stálá divadelní scéna Studia Láďa
Ladislava Smoljaka

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

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

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

PROGRAM V BŘEZNU 2007:

DIVADLO ZAHRADA

pondělí ■■ 26. ■■ 19.00
Příběh Coco Chanel – Jiří Just – osudové lásky
ženy, která se stala legendou a jejíž jméno se stalo
nesmrtelným symbolem módy a vůní – jubilejní 100.
repríza – hrají: M. Dolinová, L. Švormová, J. Čenský,
L. Olšovský – produkce: Agentura Harlekýn, s. r. o.

pátek ■■ 30. ■■ 19.00
„Hymna aneb Urfidlovačka – L. Smoljak – Studio
Láďa – hra se zpěvy s prologem „Hymny šumí po kra-
jinách českých“.

FILM S HOSTEM

pondělí ■■ 5. ■■ 19.00
Film: Román pro ženy – Host: Simona Stašová –
se známou herečkou o filmu i o životě

KONCERTY

úterý ■■ 6. ■■ 19.00
The WPI stage band and jazz ensemble (Worches-
ter) – koncert studentské jazzové skupiny z USA.

čtvrtek 8. ■■ 19.00
Hm… – směs folku, šramlu, jazzu a folkloru, popu či
rocku v podání mladé pražské skupiny.

čtvrtek ■■ 15. ■■ 19.00
Šarbilach – orchestr Jaromíra Vogela – netradiční
orchestrální úpravy tradičních židovských písní a melodií.

čtvrtek ■■ 22. ■■ 19.00
Žalman a spol. – Pavel Žalman Lohonka se svojí sku-
pinou.

sobota ■■ 24. ■■ 19.00
Děti Kesaj – cikánské svěcení jara – podtatranský
pěvecký taneční soubor mladých Rómů + Trn v oku
a M. V. Fabian.

čtvrtek ■■ 29. ■■ 19.00
Petr Brandejs Band + Blackjack – tradiční i netradiční
bluegrass z Prahy, Čech i Moravy – zvlášť i dohromady.

sobota ■■ 31. ■■ 9.00–19.00
Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů –
krajské kolo pro Prahu a Středočeský kraj.

SETKÁVÁNÍ

pondělí ■■ 5. ■■ 18.30
Švýcarsko na kole – Cyklistický ráj pod Alpami – cesto-
pisný pořad Pavla Herolda – ve spolupráci s CK S.E.N.

středa ■■ 14. ■■ 18.30
Národní parky západu USA – cestopisná přednáška
Víta Řezníka – ve spolupráci s CK Montana Club.

pondělí ■■ 19. ■■ 18.30
Rodinné konstelace – partnerské vztahy – zamilo-
vat se je snadné a co pak? – pořad Mistrů Reiki L.
a E. Pytlových.

středa ■■ 21. ■■ 18.30
Feng Shui – Vstupujeme do zdravého prostoru –
Jiný pohled na současné bydlení – cyklus Ing. Moj-
míra Mišuna.

pondělí ■■ 26. ■■ 18.30
Nakouknutí do Antiky – Okruh Řeckem – cestopis-
ný pořad s průvodcem Milošem Eksteinem.

středa ■■ 28. ■■ 18.30
Pojednání o duchovní józe – Satsang Roberta Adam-
se – Sleduj Já až ke zdroji – cyklus PhMr. R. Skarnitzla.

FILM

pátek ■■ 2. a 9. ■■ 17.30 a 20.00
Omo – Cesta do pravěku – dobrodružný dokument –
splavení etiopské řeky Omo – r. P. Barabáš – SR 2002.

úterý ■■ 27. ■■ 17.30 a 20.00
Pururambo – dobrodružný dokument – cesta Novou
Guineou za tajemstvími a záhadami – P. Barabáš –
SR 2005.

COUNTRY BÁL

pátek ■■ 23. ■■ 19.30
Country bál Nota Bene s taneční skupinou Cara-
mella – stylová předtančení, pohodová hudba, výuka
country tanců.

AMATÉRSKÉ DIVADLO

pátek – neděle ■■ 16.–18.
pátek od 16.00 – neděle od 20.00
POPAD 2007 – Pražská oblastní přehlídka amatér-
ského divadla – program na: www.ada–divadlo.cz

úterý ■■ 20. ■■ 18.00
Mikeš – Dmitrij Dudík/ Zdena Fleglová – předsta-
vení Dismanova rozhlasového dětského souboru.

OTEVŘENÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ

čtvrtek ■■ 29. ■■ 18.30
Velikonoční věnec – z přírodnin – zdobený kerami-
kou a peříčky – rezervace – I. Němcová (736 406 043
a 271 910 246).

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

úterý ■■ 6., 13., 20., 27. ■■ 16.30–19.00
Liga ve sběratelských kartičkách – Magic, Poké-
mon, YU–GI–OH! a další.

neděle ■■ 4. ■■ 15.00
Čert a Káča – DS Divná Bára – známá veselá činoher-
ní pohádka podle Boženy Němcové

středa ■■ 7. ■■ 9.30
Hurá, jaro je tady! – Divadélko Andromeda – pořad
o starých zvycích i tradicích jara s velikonoční soutěží.

sobota ■■ 10. ■■ 15.00
O Červené Karkulce – Malé divadélko Praha – pod spo-
lečným názvem ještě pohádka Krabicová – herci a loutky.

sobota ■■ 17. ■■ 15.00
Český Honza – Zdeněk Kozák – D.S. Rachtamiblatnik
Praha – činoherní pohádka o Honzovi s čerty i drakem.

čtvrtek ■■ 22. ■■ 14.00
O Ježibabákovi – Divadelní společnost Milana Duch-
ka – činoherní pohádka o popleteném čarodějovi.

sobota ■■ 24. ■■ 10.00–12.00
Velikonoční dílna s jarní pohádkou – pro děti od 3
let – vede Ilona Němcová.

sobota ■■ 24. ■■ 15.00
Velikonoční pohádka – Divadýlko Mrak – pohádka
na motivy lidových zvyků a obyčejů – herci a loutky

středa ■■ 28. ■■ 9.00
Řekni mi, co jíš – Agentura Danny – zábavně výchovný
pořad o výživě a nebezpečích spojených s „hubnutím“.

VÝSTAVY

■■ galerie 1. 3.–31. 3. 14. ročník výtvarné soutěže
Pražulák na téma Praha černobílá – pořádá KD
Klubka (vernisáž 1.3. od 17.00)

■■ malý sál 5. 3.–31. 3. Lenka Razáková – Střípky
(malba) – připraveno ve spolupráci s www.ao.cz (ver-
nisáž 6. 3. od 18.00)

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

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

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

Počítačové kurzy pro začátečníky.

■■ prodlouženo do 31. Parní stroj ze skla i další
modely… – technické sklo trochu jinak – tvorba
skláře Michala Zahradníka (www.sklozam.cz)

PŘIPRAVUJEME

středa ■■ 18.4 ■■ 19.00
Mošny – sólo pro brněnskou vokální skupinu

neděle ■■ 22.4 ■■ 17.00
Film: Ostře sledované vlaky – Host: Jiří Menzel –
držitel filmového Oskara v Zahradě

čtvrtek ■■ 26.4 ■■ 19.00
Jan Nedvěd se skupinou – jedno z mála vystoupení
v Čechách…

„Moje teta, tvoje teta... – Morris Panych – laskavě
černá komedie o tom, co všechno může vyhrát
naprostý smolař – agentura Harlekýn – hrají: V. Postrá-
necký, L. Švormová nebo N. Jiránková

od čtvrtka ■■ 15.3. ■■ 16.00
Základy práce s PC (1. Windows, 2. Word, 3. Inter-
net a e–mail) – pro naprosté začátečníky – T. Rulf
(271 910 246).
Sklářské kurzy – pro děti i dospělé – kontakt: Michal
Zahradník (glabla@sklozam.cz, tel.: 608 969 213).

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

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

NOVINKA – možnost přímé rezervace
na vámi vybraná místa na www.kczahrada.cz

10. ročník v PEXESU

V pátek, 2. 2., v den pololetních prázdnin,
se dopoledne v Klubce sešli opět hráči

pexesa. Je to neuvěřitelné, ale bylo to už po
desáté. Proběhl totiž 10. ročník turnaje v pexe-
su, který každoročně pro děti připravujeme.
Hraje se ve třech věkových kategoriích. Nej-
mladšímu hráči byli čtyři roky, ti nejstarší byli
třináctiletí. Odměnami pro vítěze byly již tra-
dičně stolní hry a knihy. Zde je listina výherců.
I. kategorie – nejmladší:
1. místo Petra Faltýnková
2. místo Petr Mundil
3. místo Anna Marie Kurková
II. kategorie – prostřední:
1. místo Luděk Jaroslav Kovář
2. místo Doubravka Anna Kovářová
3. místo Denisa Sklenářová
III. kategorie – nejstarší
1. místo Petra Hanáková
2. místo Petr Kurka
3. místo Jakub Valenta

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

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
PRAHY 11 NA KANÁLU UPC:
7.45, 12.45, 18.45 A 22.45

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

Květnového
vítězství 2126, Praha 11,

tel.: 272 930 149
tel./fax: 272 930 023

e-mail:
kdklubka@volny.cz

www.volny.cz/kdklubka

PROGRAM V BŘEZNU 2007:

pátek ■■ 2. ■■ 9.00
Tajemná a krásná – literární pásmo ze života Boženy
Němcové, pořad pro druhý stupeň ZŠ.

sobota ■■ 3. ■■ 16.30
Tři pohádky pro tebe – nová úprava pohádek v podá-
ní herců divadla Glans.

sobota ■■ 10. ■■ 16.30
Prasečí slečinky – veselou pohádku zahrají herečky
a loutky Divadýka z pytlíčku.

pátek ■■ 16. ■■ 9.00
Pohádkové nepohádky Josefa Čapka – představení
pro MŠ a ZŠ, veřejnost se musí o volných místech
informovat na tel.: 272 930 023.

sobota ■■ 17. ■■ 16.30
Kvak a Žbluňka – pohádku o dvou žabkách zahrají
herci a loutky divadla Kapsář.

pondělí ■■ 19. ■■ 14.00
Kde přespávají pohádky – v podání Divadla Anima
Candida - představení je pro ŠD, veřejnost se musí
informovat o volných místech na tel.: 272 930 149.

sobota ■■ 24. ■■ 16.30
O dvanácti měsíčkách – zahrají herci Divadla Žlutý
kopec.

sobota ■■ 31. ■■ 16.30
O kohoutkovi a slepičce – známou pohádku zahrají
loutky z Malého divadélka.

DALŠÍ AKTIVITY

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

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

■■ Klubka pro nejmenší
Cvičení probíhá vždy v pondělí od 9.30 do 10.15
hod. Pod vedením rektorky Mgr. Jany Šipkové.

■■ Orientální tanec v Klubce
Každý čtvrtek 18.00–19.00 hodin
a 19.00–20.00 hodin. Kontakt: Petra Vicherková,
tel.: 723 151 891 www.dalila.cz

■ Pohybově estetické kurzy
Tyto kurzy probíhají v úterý dopoledne a děti jsou
v nich zařazeny podle věku a schopností. V pohy-
bově estetických kurzech mají děti s rodiči zase mož-
nost vyzkoušet základní výtvarné techniky, procvičit si
první dětské písničky s vlastním doprovodem hudeb-
ních nástrojů a osvojit si počáteční jednoduché vědo-
mosti – o zvířátkách, ročních obdobích, názvech
prstů, číslech apod.

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

ROZVRH KLUBÍČKA:

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

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

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

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

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

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

V úterý dopoledne je možné navštěvovat samo-
statný program pro předškoláky. Zde se děti připra-
vují na svůj vstup do školy. Procvičují si paměť,
uvolňují ruku pro správné psaní, zvládají základy mate-
matických představ. Dostávají své první domácí úkoly.
CENA V STUPENKY JE 90 Kč.

■ Dále nabízíme pro předškolní děti /starší 4 let/
v dopoledních hodinách možnost výuky hry na zobco-
vou flétnu.

NABÍDKA KURZŮ:

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

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

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

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

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

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

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

KD KLUBKA
NABÍZÍ PRONÁJEM

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

Aktuál televizní zpravodajství Prahy 11

Již pátý rok připravuje pro obyvatele Jižního
Města televizní štáb TV 11 za podpory naší měst-
ské části „Aktuál“, zpravodaj Prahy 11.
Televizní zpravodajství můžete sledovat na informač-
ním kanálu UPC každý den v těchto vysílacích časech:
7.45 hod., 12.45 hod., 18.45 hod., 22.45 hod.
Chcete-li, aby významné události ve vaší škole, klubu
důchodců, občanském sdružení atd. natočil zpravodaj-
ský štáb, postačí, když nás budete předem informovat
v redakci Klíče na tel.: 267 902 217.

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

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

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

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

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

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

■■ kurz angličtiny pro mírně pokročilé ve středu
v 16.30 a pokročilé ve středu 17.30

■■ poradenskou činnost pro hendikepované a seniory
■■ rezervaci a prodej vstupenek – Ticketportal.cz
■■ organizování kulturních akcí nejen pro zdravotně
postižené a seniory

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

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

ZTP/P 10 Kč
ostatní 30 Kč

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

KURZY:
■■ PC kurzy: přijímáme přihlášky – na individuální
kurzy měsíční na únor a březen 2007 a na individuální
kurzy čtvrtletní nebo měsíční na duben až červen
2007
■■ Kurzy anglického jazyka: vždy ve středu od 16.00
hod. pro mírně pokročilé. Můžete se ještě přihlásit.

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

ŠACHY PRO MLÁDEŽ
JIŽNÍHO MĚSTA
Pokračování šachových turnajů mládeže Jižního
Města v roce 2007. Termíny: 21. března, 18. dubna,
16. května, 13. června – vždy ve středu. Hrající platí
za školní rok organizační výdaje ve výši 150 Kč. Hra-
jeme v ZŠ Donovalská 40 od 14.00 do 15.30.
Podrobné informace vám podá Ing. Jaroslav Zvolá-
nek, Nezvalova 831, Praha-Zbraslav a na telefonu:
257 921 197.

Základní umělecká škola
Křtinská 673, Praha 11

tel.: 267 900 131-5

PROGRAM V BŘEZNU 2007:

čtvrtek ■■ 1. ■■ 18.30
Koncert žáků sál ZUŠ Křtinská

sobota ■■ 3. ■■ 18.30
Jižní Město Music 07 soutěž komorních souborů

čtvrtek ■■ 8. ■■ 18.30
Koncert vítězů soutěže Jižní Město Music sál ZUŠ
Křtinská

pondělí ■■ 12. a 26. ■■ 18.30
Koncert žáků sál ZUŠ J. Růžičky

čtvrtek ■■ 22. a 29. ■■ 18.30
Koncert žáků sál ZUŠ Křtinská

Těšíme se na vás.
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V.

Šalounova 2024, Praha 11
tel.: 272 929 545, 272 917 077

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

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

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM V BŘEZNU 2007:

sobota ■■ 3. ■■ 9.30–11.00
Hrátky s přírodou. Program: Mikroskopování, drobné
pokusy, hry a soutěže s přírodovědnou tematikou.
Určeno pro volně příchozí děti od 8 do 12 let.
S sebou přezutí. Vstup zdarma. Místo: DDM JM,
Janouchova. Kontaktní osoba: Mgr. Mahulena Mathe-
sová.

sobota ■■ 3. ■■ 9.30–11.00
Hlavolámání. Setkání zájemců o netradiční deskové
hry, hlavolamy a rébusy. Určeno pro volně příchozí
děti a mládež od 10 let. Vstup zdarma. S sebou pře-
zutí. Místo: DDM JM, Janouchova. Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■ 3. ■■ 15.00–16.00
Odpoledne pro mě. Cvičení pro ženy a dívky od 15
let. Cvičení na míčích a s míči, kalanetika, relaxace.
Zdarma! Místo: DDM JM, Janouchova. Kontaktní
osoba: Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■ 17. ■■ 9.30–11.30
Výtvarná dílna. Tematicky zaměřená výtvarná dílna
pro volně příchozí děti od 5 let do 12 let. Téma: netra-
diční výtvarné techniky, gumotisk, malování na sklo.
Vstupné: 20 Kč/účastník. S sebou: přezutí a pracovní
oděv. Místo: DDM JM, Janouchova. Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■ 17. ■■ 14.00–16.30
Otevřená dílna. Tematicky zaměřená výtvarná dílna
pro volně příchozí děti od 12 let, mládež a dospělé.
Téma: drátování. Vstupné: 50 Kč/účastník. S sebou:
přezutí a pracovní oděv. Místo: DDM JM, Janoucho-
va. Kontaktní osoba: Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■ 24. ■■ 9.30–11.30
Vítání jara. Velikonoční dílna pro děti od 5 let, mládež
a dospělé. Vstupné: 20 Kč/účastník. S sebou: přezutí
a pracovní oděv. Místo: DDM JM, Šalounova. Kon-
taktní osoba: PaedDr. Marie Glaserová.

sobota ■■ 24. ■■ 14.00–16.00
Kraslice. Výtvarný kurz z cyklu Pojďme si hrát pro děti
od 10 let, mládež a dospělé. Vstupné: 40 Kč/účastník.
Místo: DDM JM, Šalounova. Kontaktní osoba:
PaedDr. Marie Glaserová.

sobota ■■ 24. ■■ 9.30–11.00
Buď fit. 90 minutová lekce aerobiku s posilováním
a strečinkem za použití různých cvičebních pomůcek.
Určeno pro volně příchozí mládež od 14 let a dospělé.
Vstupné: 60 Kč (pro členy TPS Cassiopeia vstup zdar-
ma). Místo: DDM JM, Šalounova. Kontaktní osoba:
Zuzana Máchová

neděle ■■ 25. ■■ 14.00–16.00
V.O.S.A. Otevřený volejbalový turnaj pro volně přícho-
zí hráče z řad mládeže od 15 let. Startovné: 30
Kč/hráč. Místo: Tělocvična, ZŠ Ke Kateřinkám. Kon-
taktní osoba: PaedDr. Marie Glaserová.

sobota ■■ 31. ■■ 9.30–11.30
Velikonoce u nás. Velikonoční dílna pro děti od 6 let,
mládež. Vstupné: 20 Kč/účastník. S sebou: přezutí
a pracovní oděv. Místo: DDM JM, Janouchova. Kon-
taktní osoba: Mgr. Věra Belešová a Mgr. Mahulena
Mathesová

sobota ■■ 31. ■■ 9.00–13.00
Turnaj ve stolním tenise. Otevřený turnaj pro volně
příchozí děti a mládež od 7 do 16 let. Podle počtu
a věku jsou děti rozděleny do 2 – 3 kategorií.
S sebou: Pálku, míček, boty se světlou podrážkou,
občerstvení. Startovné: 20 Kč/účastník. Místo: DDM
JM, Šalounova. Kontaktní osoba: Jana Obermajerová.

Budova Křesťanského centra JM,
Modletická 1401, vchod E

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

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

Domeček
Mateřské centrum Domeček – Jižní Město, YMCA Praha

PROGRAM V BŘEZNU 2007:

pondělí ■■ 17.30–19.00
Kurzíky tvoření – pro maminky, děti možno vzít s sebou.

pondělí ■■ 9.30–12.30
„Jak na to“ – přednášky a diskuze nad zajímavými

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

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC DUBEN 2007

pátek a sobota ■■ 20. a 21. 4.
Papírové jaro. 10. ročník soutěže a přehlídky papíro-
vých modelů.

neděle ■■ 22. 4.
Den Země. Svátek naší planety, která jako jediná ve
sluneční soustavě umožňuje existenci života. Pro děti
bude připravena řada soutěží a tvůrčích dílen, kde si
budou moci vyzkoušet např.: výrobu ručního papíru,
postavit město podle svých představ, zasoutěžit si
v různých dovednostech, poznat zvyky a tradiční
řemesla lidí mnoha kultur.

Akce jsou realizované za finanční
podpory Magistrátu hl. m Prahy.

KLUB BEROUN
Klub pro volně příchozí mládež. Kulečník, fotbálek,
šipky, nové stolní hry, stiga hokej, projektor, hudební
aparatura, africké bubny – djembe. Otevřeno: pondělí
– čtvrtek, 16.00–20.00 hodin; pátek, 15.00–19.00.
Vstup zdarma, platí i pro akce. Místo: DDM JM,
Šalounova. Další informace naleznete na
www.ddmjm.cz. Kontaktní osoba: Zbyněk Lála. Klub
Beroun je finančně podporován Magistrátem hl. m.
Prahy.

Čtvrtek ■■ 8. a 22. 3. ■■ od 17.00
Filmování

Klub Beroun je finančně podporován Magistrátem
hl. m. Prahy.

SOUTĚŽE PRO ŠKOLY

středa ■■ 21.
Dějepisná olympiáda – krajské kolo Praha.

úterý ■■ 6.
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – I. kate-
gorie – Praha 4.

středa ■■ 7.
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – I. kate-
gorie – Praha 11 a 12.

čtvrtek ■■ 8.
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – II.
kategorie – Praha 4, 11, 12.

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
■■ Barevné pískání – flétna ■■ Cvičení na míčích ■■ Dět-
ský klub – Beruška ■■ Dětský klub – Sedmikráska ■■

Divadelní studio ■■ Dramatický experimentální soubor
DĚS ■■ Hrajeme si spolu (s rodiči) ■■ Kalanetika ■■

Keramika ■■ Klavír ■■ Kytara ■■ Line Dance ■■ Paleta –
výtvarka ■■ Papírové modelářství ■■ Pastelka – výtvarka
■■ Pohybové hry ■■ Scoubidou, korálky, mladá móda ■■

Sluníčko – tanec ■■ Sportovky ■■ Stolní tenis ■■ TPS
Cassiopeia – Aerobic – Břišní tance – Step aerobic –
Taneční přípravka – Muzikálový tanec ■■ Volejbal ■■

Volejbal – ŠSK DDM JM ■■ Výpočetní technika.

Další informace na www.ddmjm.cz.

tématy (rodina, výchova, vztahy).

úterý ■■ 9.30–12.30
Setkání nejen křesťanských maminek.

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

středa ■■ 10.30–11.00
Zpívání u kytary.

středa ■■ 17.00–19.00
Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nutno
objednat na tel.: 777 200 431, e-mail: ppr.por@quick.cz

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

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

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

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

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

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

„Jak na to“. Besedy se zajímavými lidmi na téma
z oblasti rodiny, výchovy dětí, mezilidských vztahů
apod. Besedy se konají každé PONDĚLÍ v Domečku.
Oslovili jsme odborníky (psychology, lékaře, instituce
zabývající se vzděláváním veřejnosti v oblasti výchovy
dětí) ale i „obyčejné“ maminky s bohatými zkušenost-
mi a tito lidé jsou ochotni se s námi podělit o své
názory a rady, např. problematika vztahů v rodině, zdra-
vý vývoj dítěte apod. Při každém setkání bude během
cca 20 minut čas na přednášku na dané téma a pak
budeme mít čas si u kafíčka všichni spolu o tom, co
jsme slyšeli, povídat, bude čas na dotazy k přednášejí-
cím i možnost téma doplnit z vlastních zkušeností.

TÉMATA NA BŘEZEN:

■■ 5. 3. Jak si udržet štíhlou linii – paní Bonešová

■■ 12. 3. HOST – pomoc rodičům

■■ 19. 3. Principy lidské plodnosti – Lída Peyerlová

■■ 26. 3. Máme děti chválit, chválit, chválit…? – paní
Porazilová

Odpovědi na Vaše dotazy a další témata se dozví-
te na tel.: 777 870 142 – paní Vlasta Hamalová

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

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

Kurzíky tvoření. Příjemný podvečer pod vedením
Jany Novákové, naplněný nejrozmanitějším výtvar-
ným tvořením a hlavně příjemnou pohodou a odpočin-
kem.

Dne 7. 3. 2007 od 15.00 do 17.30 proběhne
v našem Mateřském centru setkání slovenských
maminek a jejich dětiček. Vstupné 30 Kč za dospě-
lou osobu, děti vstup zdarma.

Více informací na tel.: 775 219 420

Pokud budete mít chuť se aktivně podílet na
chodu Domečku nebo máte nápad, co můžeme
zlepšit či přidat do našeho programu, budeme
moc rádi, když se s námi o své nápady podělíte
na tel.: 776 743 446 – Jana Laštovičková
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Středisko
ekologické
výchovy
hl. m. Prahy

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

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

AKCE PRO VEŘEJNOST V BŘEZNU 2007:

sobota ■■ 3. ■■ 9.00–14.00
Slaměná sobota. Sláma pro naše předky byla odpa-
dem, ze kterého vyráběli došky, rohože, ošatky, atd.
Vy se během semináře naučíte připravit a upravit
stébla tak, aby se z nich dala vyrábět přáníčka, obráz-
ky, hvězdy či řetězy. Kromě těchto drobností si odne-
sete cenné informace a metodický list. Nutná
rezervace! S sebou: ostré špičaté nůžky, ostrý nůž
a krabičku na výrobky

sobota ■■ 3. ■■ 9.30–12.00
Vynášení Morany. Z cyklu „Putování za českými
zvyky a obyčeji“, který probíhá v mateřském klubu
Mateřídouška. Nutná rezervace!

středa ■■ 7. ■■ 16.30–18.30
Smaltování kovů znali lidé již ve starověkých zemích
dálného východu – Japonsku, Číně a Indii. Během
ateliéru se podrobněji seznámíme s historií smaltová-
ní, povíme si o technikách a možnostech smaltova-
cích materiálů a samozřejmě si vyrobíme šperk.

sobota ■■ 10. ■■ 9.00–14.00
Perníková sobota. Opakujeme předvánoční kurs,
kde se účastníci naučí dělat těsto, bílou polevu a papí-
rové kornoutky. Seznámí se také s perníkovým koře-
ním a jinými způsoby zdobení perníku. Podnikneme
také putování historií perníkářského řemesla. Domů si
odnesete několik receptů. S sebou: Váleček na těsto,
dřevěné prkénko, ostrý nůž na vyřezávání tvarů, kra-
bičku na výrobky a pracovní zástěru. Nutná rezerva-
ce!

středa ■■ 14. ■■ 9.30–12.30
Víme, co jíme? Přijďte si jak zařadit do našeho jídel-
níčku produkty biologického zemědělství. Dostanete
návody, tipy a recepty jak zpestřit svůj stůl klíčky,
výhonky a čerstvými bylinkami, navíc celozrnné
recepty pro toto období a mnohé další. Součástí je
i procházka biozahrádkou, ochutnávka společně uva-
řeného jídla, bylinkový čaj, vytištěný recept atd. Probí-
há v mateřském klubu Mateřídouška. Nutná
rezervace!

sobota ■■ 24. ■■ 10.00–17.00
Staročeský velikonoční jarmark. Můžete nejen
nakoupit dárečky, ale také je v řadě dílniček vyrobit.
Na programu jsou ukázky lidové tvorby, možnost
vyzkoušet si tradiční řemesla. Zazpíváte si jarní písně.
Po skončení jarmarku (v 17.30 hod.) proběhne staro-
dávný zvyk loučení se zimou. Společně vyneseme
Moranu a zpět přineseme jaro. Akce je součástí cyklu
„Ladův rok na Toulcově dvoře“.

úterý ■■ 27. ■■ od 16.00
Archeologický průzku hostivaře. Beseda s Mgr. Pet-
rem Kováříkem, ředitelem organizace Archaia, která
prováděla rozsáhlý záchranný archeologický průzkum
v okolí Botiče před zahájením stavby hostivařského
obchodního centra. Vstup volný.

středa ■■ 28. ■■ 10.00–12.30
Být či nebýt? Program pro všechny, co nechtějí žít
stylem „po nás potopa“. Čekají nás pravidelná ekolo-
gicko–etická okénka „Welfare zvířat“ a „Zdravá
zahrádka“, ale také filozofická zastavení „Po stopách
ženství“ a „Z desatera přikázání“. Tentokrát na téma
„ Kam kráčíš, člověče – příchod jara a nového cyklu“.
Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška. Nutná
rezervace!

sobota ■■ 31. ■■ 9.30–12.00
Velikonoce pro nejmenší. Z cyklu „Putování za čes-
kými zvyky a obyčeji“, který probíhá v mateřském
klubu Mateřídouška. Nutná rezervace!

Rezervace programů na tel. 271 750 548
a e-mailu info@toulcuvdvur.cz!

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

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

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

ších oborů včetně dětské literatury – celkem přes 4 000
svazků. Kromě toho je možné si vypůjčit i časopisy různé-
ho zaměření; nahrávky na kazetách a CD. Knihovna, je
otevřena každou neděli od 9.30 do 12.00 hod.

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

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Františka z Assisi

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

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

V Ladech 10
Šeberov

Kazatel: Mgr.
Robert Hart

www.cb.cz/praha4

Církev bratrská – evangelikální církev navazující na
duchovní dědictví osobností našich dějin, jakými byli
Jan Hus a Jan Amos Komenský, vás srdečně zve
na jednotlivá setkání pro všechny věkové kategorie.
Kazatel: Mgr. Robert Hart, mobil: 737 858 268.

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

PROGRAM V BŘEZNU 2007:

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

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

středa ■■ 19.30–21.00
Biblická skupinka. Systematický výklad Božího
slova, sdílení a zpěv. Kontakt: Zdeněk Linzmajer,
tel.: 721 480 697.

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

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

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

Křesťanské společenství
Modletická ulice 1401, Praha 4

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

Srdečně vás zveme na nedělní bohoslužby přístupné
veřejnosti.

neděle 4., 11., 18. a 25. března 2007
od 9.30 do 11.30 hod.

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

Informace: Zdeněk Rašovský, zdeba@volny.cz,
tel.: 777 220 791 a Jan Liebig, jan.liebig@tiscali.cz

Donovalská 1862, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 950 984

e-mail: poradna@spolcest.cz
www.spolcest.cz/poradna.

OBČANSKÉ
PORADENSKÉ
CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

Hodiny pro veřejnost:
út a čt 10–12 a 13–18 hod.

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

Těšíme se na vaši návštěvu. Poradci OP JM.

Občanské sdružení Společnou cestou nabízí v rámci
Občanského poradenského centra JM služby Občan-
ské poradny JM, která bezplatně, anonymně, diskrét-
ně a nezávisle poradí každému, kdo se na ni obrátí.
Poradci podávají informace a rady z oblasti sociální, pra-
covní, rodinného práva, bydlení, spotřebitelské, majet-
kové, zadluženosti apod.
Kontaktovat nás můžete telefonicky, písemně, e-mai-
lem i osobně.

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆ ssbboorr PPrraahhaa JJMM
■■ Nedělní shromáždění: 10.00 hod. (písně, kázání Boží-
ho slova, modlitby za osobní potřeby přítomných).

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

tel.: 272 932 119, 603 174 268
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Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 912 124,

603 468 151
benjamin.webpark.cz

E-mail: benjamin@cmail.cz

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

PROGRAM V ÚNORU 2007:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM V BŘEZNU 2007:

čtvrtek ■■ 1. ■■ 19.00
Světoví a čeští představitelé hnutí „Sisyfos“. Věda
a její vztah ke spiritualitě a víře. Přednáška doc. Ing.
Miloslava Krále, CSc.

úterý ■■ 6. ■■ 18.30
Fytoterapie v řádu Vesmíru. Přednáší známý bylin-
kář Josef A. Zentrich, autor mnoha článků v časopi-
se Meduňka, knihy Třetí cesta ke zdraví a dalších.

středa ■■ 7. ■■ 19.00
Breviář vodnářského věku XXII – Harmonie světa.
Výklad Keplerova horoskopu. Ascendenty planet
a luna. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.

čtvrtek ■■ 8. ■■ 19.00
Zamyšlení nad knihou Matthewa Foxe a Ruperta
Sheldrakea „Fyzika andělů“. Poněkud překvapivý
název Fyzika andělů odráží odvážný záměr autorů:
pokusit se přemostit propast, jež zeje mezi stávajícím
vědeckým pohledem na podstatu sil udržujících řád
a vývoj vesmíru. V úvodu promluví překladatelka
Sabina Tošovská z nakladatelství Elfa, přednáší
ThDr. Odilo I. Štampach.

neděle ■■ 11. ■■ 19.00
Zpíváme, zpíváte, zpívají... Mantry.Mj.zhudebněné
psychologem a terapeutem H. Marshallem aj. Na kyta-
ru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard Holický.

středa ■■ 14. ■■ 19.00
Satsang Roberta Adamse, žáka Ramana Mahárši-
ho. Satsang se jmenuje „Na cestě“. Přednáší filozof,
jogín, autor četných knih s duchovní tématikou PhMr.
Rudolf Skarnitzl.

čtvrtek ■■ 15. ■■ 19.00
Mnohorozměrná meditace PhDr. Patricie Anzari,
CSc. Svým unikátním způsobem vede diváky neobvy-
klými cestami s hudbou po hvězdách a světem obra-
zů Z. Hajného.

sobota ■■ 17. ■■ 19.30
Via Lucis. Pocta J.A. Komenskému. Multimediální
pořad na Mezinárodním veletrhu ESOTERIKA,
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA – Holešovice - Průmyslový
palác. Úvodní slovo Adolf Innemam, projekce obrazů
a snímků NASA z vesmíru Zdeněk Hajný, hudební
vystoupení Petr Piňos, přednes Gabriela Filippi
a Milan Friedl.

středa ■■ 21. ■■ 19.00
Nečiňme ukvapené závěry. Co zraňuje naše vztahy,
nejen partnerské. Nebojme se osvětlit vhodnými
otázkami, co si opravdu přejeme. Inspirováno též třetí
dohodou Dona Miguela Ruize. Přednáší etikoterapeut-
ka Zdenka Hoffmanová (www.volny.cz/hoffmanova).

čtvrtek ■■ 22. ■■ 19.00
Páter Pio – stigmatizovaný mystik, kněz
a duchovní učitel. Část II Přednáší Jan František
Tichý, člen sekulárního františkánského řádu.

středa ■■ 28. ■■ 19.00
Slavnostní zahájení projektu VIA LUCIS. Pocta
k 415. výročí narození J. A. Komenského. Úvodní
slovo Zdeněk Hajný, Adolf Inneman, úryvek
z „Labyrintu světa a ráje srdce“ přednesou Milan Fri-
edl, Alfred Strejček, hudební doprovod Josef Krček,
k poctě J. A. Komenského promluví pozvaní hosté.
V závěru večera vystoupí houslový virtuos Jaroslav
Svěcený.

čtvrtek ■■ 29. ■■ 19.00
Zajímavosti z astrologie a astromedicíny. Léčba
neplodnosti astrologickou metodou. Výpočet plod-
ných dní – přirozená podpora početí. Přednáší
Ing. Josef Kulovaný z Astroapatyky Astrál.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA:

■■ od středy do neděle v 15.00
VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazová fantazie – část
II. Je tvořená unikátním spojením projekce obrazů
Z. Hajného se snímky z Hubbleova teleskopu. Kosmoob-
razy vznikající tímto spojením jsou při každé projekci
vždy originální, divák má tak ojedinělou možnost být
svědkem zrodu nových a původních kosmovizí. Ze záz-
namu doprovází T. Fischerová a M. Moravec, hudba
a zpěv Yoshié Ichige. Autor: Z. Hajný, režie: V. Poltikovič.

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

OTEVŘENO:
Galerie a prodejna: středa až neděle 14.00–19.00
Křišťálová čajovna: středa–neděle 14.00–19.00

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

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

e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

GALERIE
CESTY KE SVĚTLU

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

„ZASTAV SE, POUTNÍČE…“ – OBRAZY J. S.
od 5. 3. do 31. 3. 2007

J. S., narozen v roce 1953 v Praze. V roce 1975 matu-
rita na průmyslové škole pro pracující. V letech 1975-
1981 Filozofická fakulta UK v Praze. Do roku 1991 na
částečný úvazek opravářem orientálních rukodělků. Od
roku 1973 volná autorská tvorba. Autor a držitel užit-
ných vzorů na přídavné sypací zařízení pro automobily
a samosmršťovací PET láhev na sycené nápoje.

Zúčastnil se mnoha společných i samostatných
výstav doma i v zahraničí. Maluje svět lehce fantaskní
s klamavou perspektivou a dosti zabydlený. Snový svět
s motivy jasně, leč vlídně ironickými. Krajiny měst i kra-
jiny interiérů, křivolaké architektury skrývající naznače-
ný, většinou iracionální příběh. Maluje jednorožce,
usmívající se věže, pozorování úsvitu a uzenek, noc pro-
následující den, hodiny, které šly příliš pomalu, procház-
ku ve snu a užaslé ranní ticho. Sám se přiznal:
„Malování je pro mne cesta životem. Touha vymýšlet
obrazy a být u jejich vznikání je silnější než téměř
všechny mé touhy ostatní.

V březnu, vstupní halou knihovny projdete částí
světa představ malíře J. S.
Přijďte se procházet. Olga Kučerová

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

Pobočka Opatov

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

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

Pobočka Jírovcovo nám.

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

Modletická 1401, Praha 11
mobil: 774 171 556

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

PROGRAM V BŘEZNU 2007:

pondělí ■■ 5. ■■ 9.30
Jak si udržet štíhlou linii, beseda z cyklu „Jak na
to“ (Mateřské centrum Domeček, vchod E)

středa ■■ 7. ■■ 15.00–17.30
Setkání slovenských maminek, vstupné 30 Kč pro
dospělou osobu, děti zdarma (Mateřské centrum
Domeček, vchod E).

středa ■■ 7. ■■ 19.30
Modlitební setkání, zváni jsou všichni kdo se
chtějí společně modlit (kaple, vchod A).

středa ■■ 7. ■■ 20.00
Koncert skupiny PTH, rock (Klub Na Dně, vchod E).

pátek ■■ 9. ■■ 17.00
Anonymní alkoholici (vchod B).

pondělí ■■ 12. ■■ 9.30
HoSt: Pomoc rodičům, beseda z cyklu „Jak na to“
(Mateřské centrum Domeček, vchod E).

pondělí ■■ 12. ■■ 16.00
Mgr. Pavel Urban: Historické a duchovní zamyšle-
ní o významu Sv. týdne, přednáška v rámci setkání
Sdružení křesťanských seniorů (Klub Na Dně, vchod
E).

středa ■■ 14. ■■ 17.00
Bezplatná právní poradna, nutno objednat se na tel.
774.171.556 (vchod D).

pátek ■■ 16. ■■ 20.00
Koncert skupiny Prague Ska Conspiracy, ska (Klub
Na Dně, vchod E).

pondělí ■■ 19. ■■ 9.30
Principy lidské plodnosti, beseda z cyklu „Jak na
to“ (Mateřské centrum Domeček, vchod E).

pátek ■■ 23. ■■ 17.00
Anonymní alkoholici (vchod B).

pondělí ■■ 26. ■■ 9.30
Máme děti chválit, chválit, chválit?, beseda
z cyklu „Jak na to“ (Mateřské centrum Domeček,
vchod E).

úterý ■■ 27. ■■ 18.00
Koncert žáků Soukaromé umělecké školy Altera
Pars (Klub Na Dně, vchod E).

středa ■■ 28. ■■ 17.00
Bezplatná právní poradna, nutno objednat se na tel.
774.171.556 (vchod D).

PRAVIDELNÉ PROGRAMY:

■■ Tensing / každý čtvrtek od 17.00 / (Klub Na Dně,
vchod E)

■■ Psychoterapie, rodinná terapie, objednání i bez
doporučení lékaře na tel. 605 461 494, Mgr. Těšínská
(vchod B)

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

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

Tel.: 605 527 731
E-mail: kubrtj@seznam.cz
www.kamínek.org/nadne

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

e-mail: ymkarium@ymca.cz

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

Informace
o aktuálním programu
na plakátech
nebo na internetu

Otevřený klub ve stylu čajovny
s doprovodným programem.

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB MLÁDEŽE
YMKÁRIUM VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

Kulturní přehled připravila Jana Jelínková

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

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

PROGRAM V BŘEZNU 2007:

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

neděle ■■ 17.00
Besídka pro děti. Program jak pro předškolní, tak pro
školní děti. Info: Tomáš Lučan, tel.: 604 570 728,
tomaslucan@seznam.cz

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

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

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

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

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

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

pátek ■■ 9.30–11.30
Klub seniorů. Info: Petr Koťátko, 608 526 153, kotat-
ko.petr@volny.cz

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

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

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

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

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

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

Nízkoprahový klub
občanské sdružení,
Proxima Sociale

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

www.proximasociale.cz

OTEVÍRACÍ A KONTAKTNÍ HODINY

Po 15.00–21.00 klub Petr a Petra

Út 15.00–21.00 klub Petr a Petra
14.00–15.00 kontaktní hodiny Petr

St 15.00–21.00 klub Petra

Pá 15.00–21.00 klub Petr a Petra
14.00–15.00 kontaktní hodiny Petra

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

PROGRAM NA BŘEZEN 2007
TÉMA MĚSÍCE: JARO!?!

pondělí ■■ 5.
Start třetího kola soutěže o nejlepší návrh graffiti
(sketch battle) + úklid klubu

středa ■■ 7. ■■ 19.00
Neomluvené divadlo uvádí představení William Saro-
yan: Mé srdce je v horách.

pondělí ■■ 12.
Turnaj v pinčesu Jižní Pól x Krok

středa ■■ 14.
Výtvarná dílna – Batikování triček apod.

pondělí ■■ 19.
Přednáška o graffiti

středa ■■ 21.
Turnaj ve fotbálku o mistra (pokračování Ligy JP)

pondělí ■■ 26.
Filmový klub

pátek ■■ 30.
Koncert v klubu

„Projekt filmového klubu Jižní pól je financován
z programu Fond T-mobile pro regiony prostřed-
nictvím Nadace Via .“
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