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Tak jako každý rok, jsou i letos první zimní měsíce
tradičním obdobím plesů. Ten letošní, který se

konal na Jižním Městě 12. ledna, byl již dvanáctým
v pořadí. Poprvé se však uskutečnil vTopHotelu Praha.

„Oproti minulým letům jsme změnili místo koná-
ní, protože osmdesátitisícové město si pro takovou
společenskou událost lepší prostředí zaslouží. Bez nad-
sázky je možné říci, že ples to byl sice dvanáctý, ale
zároveň první opravdu reprezentační,“ řekl starosta
Prahy 11 Dalibor Mlejnský, který v úvodu všechny
přítomné přivítal a ples zahájil.

Jihoměstský ples po celou dobu provázela hudba
v podání orchestru Václava Hybše. Předtančení se ujal
klub manželů Karasových a taneční pár Věra Francálko-
vá s Vladislavem Smílkem. O pohodu v sále se v době,
kdy nehrála hudba, staral moderátor Vlasta Korec.

Jedním ze zajímavých momentů večera byl křest
nového jedenáctistupňového piva Jihoměšťaň. Světlý,
nefiltrovaný ležák českého typu byl uvařen speciálně
pro Prahu 11 v Pivovarském domě firmou Pivo Praha.
Autorem receptury je Václav Potešil, který ji zpracoval
na základě požadavků městské části.

Cena vstupenky se možná těm, kteří se plesu nez-
účastnili, zdála být vysoká. V její výši byl však zahrnut
i velice bohatý raut s nápoji. Jídlo i pití bylo v plném
sortimentu k dispozici do pozdních nočních hodin.

V rámci večera byl také vyhlášen nejlepší taneční
pár, jímž se stala MUDr. Daniela Akermanová s part-
nerem. Cenou jim byl sud piva, o který se však rozdě-
lili s ostatními účastníky. Nechyběla ani tombola
o hodnotné ceny. Netrpěliví návštěvníci se tak dočka-
li například plazmové televize, DVD rekordéru, mik-
rovlnné trouby, bezdrátového telefonu a dalších.

Některé ceny však u výherců nezůstaly dlouho.
Radní hlavního města a člen zastupitelstva Prahy 11
Milan Pěšák věnoval bezdrátový telefon Centru soci-
álních služeb Jižního Města a Ivana Volfová se rozhod-
la poskytnout DVD rekordér žákům Základní školy
Donovalská. Po půlnoci se sál změnil ve velkou Oldi-
es diskotéku, kde se hrály i písně na přání.

Reprezentační ples obyvatel Jižního Města se letos
opravdu povedl a svou programovou náplní i nabíd-
kou překonal všechny předcházející ročníky. V této
tradici bude Městská část Praha 11 pokračovat, a tak
společně můžeme těšit na další ročníky.

Na závěr patří dík sponzorům, jimiž byli: AZ plus,
Centra, Country Club Stodola, České nemovitosti,
Hochtief CZ, Ikon, Mao, MTL Vladimír Karban,
News Outdoor, NWCD copany, ONYX, Parky
a zahrady Helena Šubertová, SAJ, Stavební a malířská
Josef Vobořil, Tommi a Vltavín Holding. ◗

Jana Jelínková
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TÉMA

Rekonstrukce panelových
domů v majetku Městské
části Praha 11.

INFORMACE

Seznam okrskářů
Městské policie na Jižním
Městě v roce 2007.

ROZHOVOR

Tentokrát přijal mé
pozvání NA SLOVÍČKO
Karel Kahovec.

ŠKOLSTVÍ

Přehled gymnázií,
středních škol, a vyšších
odborných škol
a vysokých škol.

Plesová sezóna na Jižním Městě začala
Přivítání starosty Dalibora Mlejského, předtančení a křest piva Jihoměšťan. FOTO: RONALD HILMAR



■ Na Chodově ve Vojtíškově ulici vyrostl
nový garážový objekt. Kdy byl otevřen
a kolik stála jeho výstavba?

Garáže byly městské části slavnostně předány
23. ledna. Součástí byl i den otevřených dveří, na
který jsme pozvali občany, a to hlavně ty z ulic Voj-
tíškova, Nechvílova, Jarníkova. Letáky s pozván-
kou dostali do schránek i obyvatelé z širšího okolí.
Při dni otevřených dveří jsme zároveň odpověděli
na dotazy zájemců o parkovací místa, které se týka-
ly zejména ceny a smluvních podmínek.

Úspěchem městské části je skutečnost, že se
nám podařilo získat státní dotaci ve výši 13 mili-
onů. Celkové náklady na výstavbu dosáhly 64
milionů. Garáže jsou zatím největší investiční akcí
naší městské části od roku 1989 a mohly by ales-
poň částečně vyřešit problém s parkováním v této
oblasti. Poskytují prostory pro 375 aut.

■ Před Vánocemi se na pochozí zóně metra
Háje konal koncert a na břehu retenční
nádrže u Košíkovského potoka také výlov
kaprů. Bude městská část tyto akce opa-
kovat i letos?

Chystáme se je nejen zopakovat, ale jejich spekt-
rum ještě rozšířit. Chtěli bychom zavést na Jižním
Městě tradici staročeských Vánoc se vším krás-
ným, co k nim patří – přehlídkou starých řemesel
i prodejem typicky vánočních výrobků. Nepříliš
důstojnou podobu posledních trhů jsme již
nemohli ovlivnit, neboť o ní rozhodlo předchozí
vedení radnice a už nebylo možné ji změnit. Nám
se letos určitě podaří pro obyvatele připravit
mnohá další zajímavá překvapení. Obdobné trhy
s kulturním programem bychom rádi zavedli
i v období Velikonoc.

■ Je schválen předběžný návrh rozpočtu.
Jistě máte v tuto chvíli představu, kolik
a kam půjde peněz.

Rozpočet by se podle harmonogramu měl schva-
lovat na zastupitelstvu 8. února. Naše nové vede-
ní mělo dvě možnosti. Buď jsme mohli
pokračovat letošním rozpočtem tak, jak jej nasta-
vili naši předchůdci, nebo v něm udělat zásadní
změny. Zvolili jsme druhou variantu i když byla
časově velmi náročná.

Hlavní investice budou opět směřovat do škol-
ství, konkrétně do konečné fáze rekonstrukcí
mateřských škol. Rádi bychom oproti minulému
vedení provedli tyto práce najednou. Ekonomové
spočítali, že je to cenově mnohem výhodnější. Pro-
vedeme tedy výměnu oken a zároveň chceme zajis-
tit zateplení budov tak, aby odpovídalo normám
EU. Pro městskou část je to velká investice, která se

však vrátí ve snížení nákladů na vytápění. U MŠ
Konstantinova se navíc uskuteční i rekonstrukce
vnitřních prostor.Tím bychomměli mít školky zre-
generované.

U základních škol chceme dokončit rekon-
strukci ZŠ K Milíčovu, kde zbývá poslední pavi-
lon. Letos také chceme zahájit regeneraci
tělocvičen v ZŠ Mendelova a připravit projekto-
vou dokumentaci pro regeneraci školy v roce
2008. Dále připravíme projekt pro regeneraci
tělocvičen a jídelen v ZŠ K Milíčovu.

■ Bude i v letošním roce na Jižním Městě
pokračovat regenerace?

V oblasti regenerace bytového fondu se chystáme
na opravu domu pro vozíčkáře v Petýrkově ulici
a na regeneraci bytového domu v ulici Majerské-
ho. V těchto dvou případech chceme využít situ-
ace, kdy na stavební práce pro bydlení platí do
konce letošního roku snížená DPH ve výši 5%.

V neposlední řadě hodláme investovat do
životního prostředí a sportu. Chceme upravit
betonové plochy ve vnitroblocích na místa vhod-
ná pro sport. Začínáme připravovat projekt slibo-
vaného areálu Vodní svět a uskuteční se výstavba
Chodovského parku. Finančně zajistíme i vybu-
dování stání pro kontejnery na tříděný odpad,
které nyní na většině míst stojí přímo na silnici.

V této souvislosti bych rád připomněl, že naší
současné koalici ODS a ČSSD se podařilo získat
ze státního rozpočtu na konkrétní investiční akce
přes 40 milionů Kč, a sice: vybudování parku
u Chodovské tvrze 12 milionů, regenerace polikli-
niky Opatovská 9 milionů, regenerace ZŠMende-
lova 10 milionů a regenerace ZŠ K Milíčovu 10
milionů. Jedná se o rekordní objem finančních
dotací v historii Jižního Města.

■ Městská část Praha 11 bude usilovat o to,
abychom na Jižním Městě měli výjezdové
stanoviště rychlé záchranné služby…

Ano, intenzívně jednáme s ředitelem Pražské
záchranné služby Zdeňkem Schwarzem a s prv-
ním náměstkem primátora Rudolfem Blažkem.
V tuto chvíli již máme ze strany záchranné služby
stanoveny požadavky i vytypovaný pozemek.
Pokud nenastanou problémy, mělo by stanoviště
začít fungovat v květnu.

V závěru bych ještě rád popřál všem obyvate-
lům Jižního Města hodně štěstí, zdraví i osobních
úspěchů v novém roce a věřím, že budou v naší
městské části spokojeni. ◗

Se starostou Daliborem Mlejnským
hovořila Jana Jelínková

Otázky pro starostu
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Jubileum Jižního Města. Den před Silvestrem oslavila paní
Antonie Krátká z Opatova s dcerou a sousedkami svoje devadesátiny.
Již předtím ji navštívily pracovnice úřadu městské části s dárkem a přá-
ním pana starosty D. Mlejnského, příbuzní i sousedé přicházeli v dal-
ších dnech. Je vidět, že paní A. Krátká se ráda hlásí k Jižnímu Městu,
kde prožila už více než čtvrt století. ◗
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Autogramiáda na Chodovské tvrzi. Pro obdivovatele a sbě-
ratele uměleckých děl z dílny paní Ivy Huttnerové připravila Chodov-
ská tvrz v prostoráchMalé Galerie autogramiádu za osobní účasti právě
této autorky, která proběhne dne 1. února 2007 v 17 hodin. Na Vaši
návštěvu se těší paní Iva Huttnerová a kolektiv pracovníků Chodovské
tvrze. ◗

Benefiční koncert pro Komunitní cetrum. Římskokato-
lická farnost sv. Františka z Assisi ve spolupráci s Arcibiskupstvím praž-
ským pořádá dne 13. února 2007 od 19 hodin v TOP hotelu Praha
v Blažimské ulici, benefiční koncert ve prospěch Komunitního centra
Matky Terezy. Na tomto koncertu vystoupí Pražská komorní filharmo-
nie s dirigentem Davide Švecem. Hostovat zde bude na housle také
David Bayer a na Violu Jiří Kabát. Na programu jsou skladby Josefa
Suka a Bohuslava Martinů. Koncert se koná pod záštitou kardinála
Miloslava Vlka, primátora Pavla Béma a starosty MČ Praha 11 Dali-
bora Mlejnského. Objednávka vstupenek na tel.: 721 109 948 u paní
Marie Okrouhlé v pracovní dny době od 9.00 do 15.00 hod a na bene-
ficni.koncert@kcmt.cz ◗

Zpěvem a hudbou prozářený Salvátor. Prosincový podve-
čer v centru Prahy, v chrámu U Salvátora, uprostřed Adventu prosvět-
lily čisté hlasy a tóny, ať už žáků nebo učitelů základní umělecké školy
Jižní Město - Křtinská. Především koledy a jiné vánoční melodie zazně-
ly v památném prostoru v podání sborů a souborů Pražská kantiléna,
Srdíčko, Kuřátka - Koťátka – Kantilénka, Hájíček a Svítání. Udělaly
radost nejenom rodičům a učitelům, kteří se na vynikajícím výsledku
podíleli, ale každému, kdo měl možnost se do hodně zaplněné chrámo-
vé prostory dostat. ZUŠ Křtinská už odchovala několik generací
dobrých absolventů. Vydatně přispívá k odborné i citové výchově
nových generací Jihoměšťánků. A také k dobré reprezentaci naší měst-
ské části za jejími hranicemi. ◗

Vánoce u seniorů. Tak jako každý rok, ani letos nezapomněl sta-
rosta Jižního Města, tentokrát poprvé Dalibor Mlejnský, na Štědrý den
navštívit seniory v domech s pečovatelskou službou. Doprovázel ho
jeho zástupce Jan Meixner, radní magistrátu Milan Pešák, ředitel CSS
Jan Sembdner a vrchní sestra CSS Eva Meixnerová. ◗
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Open Praha 2007 na Jižním Městě. Ve dnech 11.–18.1.
2007 se v reprezentativních prostorách TOP HOTELU Praha usku-
tečnil VII. ročník mezinárodního šachového festivalu OPEN PRAHA
2007. Tento festival byl předposlední akcí seriálu CZECH TOUR
2006/2007. Hlavních festivalových turnajů se zúčastnilo rekordních
195 hráčů z 27 zemí. Ozdobou turnaje JIHLAVANKA OPEN byla
účast pražských mezinárodních velmistrů Vokáče a Meduny a velmist-
rů Maníka (SR) a Meijerse (Lotyšsko). Mezi další favority patřilo
8 mezinárodních mistrů – Ninov (Bul.), Konopka, Klíma, Weinzettl
(Rak.), Zemerov, (Rus.), Marholev (Bul.), Gannaus (Rak.) a Volodin
(Rus.). V tomto turnaji bylo možné splnit normu mezinárodního mist-
ra a získat body do světového žebříčku ELO FIDE. Celkem v něm star-
tovalo 132 hráčů. Výsledky turnaje FRITZ OPEN byly rovněž
započítány do světového žebříčku ELO FIDE a startovalo v něm
61 hráčů. Největším favoritem byl Slovák Šingliar. Festival byl velkou
příležitostí pro pražské šachisty změřit svoji hráčskou sílu s českou
i zahraniční konkurencí. Kompletní výsledky jsou k dispozici na adre-
se http://www.avekont.cz/praha ◗

Školní ples na ZŠ Chodov. První vánoční diskoples se usku-
tečnil 20.12.2006 ve školní tělocvičně ZŠ Chodov. Vánoční ples pořá-
dala třída 8.B ve spolupráci s DJ ze 7.B. Podmínkou vstupu na ples
bylo společenské oblečení, ve kterém se všichni žáci proměnili jako
zázrakem proutku v kouzelné bytosti. Vánočními hosty byli Leona
Machálková a Tomáš Savka, kteří přišli a pro žáky zazpívali. Občerstve-
ní, výzdobu a dárky do tomboly pomohli zajistit rodiče žáků. Náš první
ples se velice povedl a doufáme, že tím zahájíme novou školní tradici
– pořádání žákovských plesů. Všichni se těšíme se na jarní pokračová-
ní. Touto formou bychom chtěli poděkovat všem žákům a ostatním
zainteresovaným osobám. ◗

Sympatické měření DAVID. Možná jste se na Jižním Městě
v ulici ke Kateřinkám a v Praze,
vůbec setkali s dopravně-bezpeč-
nostním značením se sympatic-
kým názvem DAVID. Jedná se
o světelné dopravní značení,
které upozorňuje řidiče na rych-
lost jejich jízdy. Pokud řidiči
dodržují pravidla, rozsvítí se na
dané značce nápis „děkujeme,“
pokud je nedodržují rozsvítí se
nápis „pomalu“. Je to značení
výchovného charakteru, ale
berme v potaz, že je umisťováno
do míst, kde často přecházejí
právě děti. Instalaci této značky
zařizuje hl. m. Praha v rámci
BESIP. Další takový radar byl
nedávno na Praze 11 zprovozněn
v ulici U Kunratického lesa. ◗

Bujaře se oslavovalo. Seniorský Silvestr je poslední akcí v roce,
kterou pro své klienty a příznivce připravuje Centrum sociálních slu-
žeb. Toho letošního se zúčastnila téměř stovka nadšených seniorů, na
které čekal silvestrovský guláš, chlebíčky, ovar, pivo a další nezbytné
dobroty, podobné akce provázející. Nechyběla ani Brdská pětka, která
jako vždy nezklamala a tentokrát vydržela hrát až do půlnoci. ◗

Smaragdová svatba. Manželé Božena a Bohumír Berní oslavili
55 let společného života 8. prosince 2006.
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Rada MČ Praha 11 dne 20. 12. 2006
na své 33. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ rozpočtové opatření na účelovou investiční
dotaci ve výši 13 000 tis. korun na výstav-
bu hromadných parkovacích stání ve Voj-
tíškově ulici

■ výběrové řízení na funkci ředitele Sdruže-
ného zdravotnického zařízení JM II

■ dodatek ke smlouvě o spolupráci při zajiš-
tění lékařské služby první pomoci

■ výzvu na projektového manažera pro pří-
pravu výstavby radnice MČ Praha 11

■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků ve výši 25 000 na projektovou
dokumentaci rekonstrukce MŠ Jažlovická
a částku 222 000 na závazky k investiční
akci rekonstrukce varny a zázemí ZŠ
Mikulova

■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků ve výši 234 900 na finanční
zajištění společensko propagační akce
pořádané MČ Praha 11

■ záměr pronájmu nemovitosti – hromad-
ných garáží v ulici Vojtíškova

■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků ve výši 2 300 000 korun na
úhradu mimořádných výdajů spojených se
zabezpečením přípravy pro vydávání
cestovních dokladů a biometrických pasů

ZŘIZUJE:
■ Bezpečnostní komisi, Bytovou komisi,
Dopravní komisi, Finanční komisi, Kul-
turní komisi, Mediální komisi, Komisi pro
likvidaci majetku, Komisi pro otevírání
obálek, Komisi pro podporu regenerace,
Komisi pro správu majetku, Komisi pro
výchovu a vzdělávání, Sportovní komisi,
Zdravotní a sociální komisi a jmenuje
jejich předsedy, členy a tajemníky, podrob-
nosti naleznete na straně 10 a 11

Zastupitelstvo MČ Praha 11
dne 27. 11. 2007 na své 2. schůzi mj.:

SCHVÁLILO:
■ rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu
o finanční dar od Centra Praha Jih-Cho-
dov ve výši 100 000 korun

■ rozpočtové opatření na účelovou investiční
dotaci ve výši 526 000 na finanční krytí
akce Terénní práce „Jižák“ v rámci projek-
tu Partnerství 2006

■ výběr projektů v rámci III: kola Grantové-
ho programu MČ Praha 11 pro oblast
sportu a tělovýchovy ve výši 74 000 korun
a pro oblast kultury ve výši 96 480 korun

■ příspěvky tělovýchovným organizacím ve
výši 75 000 pro TJ JM Chodov a 75 000
pro TJ Háje

■ pravidla pro hospodaření MČ Praha 11
v období rozpočtového provizoria roku 2007

■ změny zásad hospodaření Fondu podpory
regenerace MČ Praha 11

ZŘÍDILO:
■ výbor pro územní rozvoj a životní prostře-
dí a výbor pro sociální a zdravotní politiku
ke dne 31. 12. 2006

ZVOLILO:
■ předsedy, členy a tajemníky finančního
a kontrolního výboru a výboru pro územ-
ní rozvoj a životní prostředí

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 výjimečně 14. 2. 2007 od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ulici.

VÝSTAVA NA RADNICI
KD Klubka – Týden v Klubíčku.
Seznámení s aktivitou KD Klubka
pro předškolní děti.
30. 1. – 1. 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

VÝZVA
Odbor kancelář starosty se obrací na
manželské páry s trvalým bydlištěm na
území MČ Praha 11, které v roce 2007
oslaví 50 let, 60 let a 65 let společného
života, s prosbou, aby tuto významnou
rodinnou událost oznámily telefonicky nebo
písemně co nejdříve na adresu: Úřad MČ
Praha 11, OKS, Ocelíkova 672, 149 41 Praha
4. U paní Majchrákové, tel. 267 902 222,
nebo osobně v kanceláři č.dveří 19.
Slavnostní obřady se budou konat po

dohodě s vámi v obřadní síni Chodovské
tvrze, Ledvinova 9, 149 00 Praha 4.

OBČÁNEK ROKU 2007

První občánek roku 2007 bude
vybrán z těch novorozeňátek, jejichž
rodiče se do konce února 2007 sami
přihlásí v odboru kancelář starosty
ÚMČ Praha 11 Ocelíkova 672, 149
41 Praha 4, tel. 267 902 222.

Den a přesný čas narození dítěte je
nutné doložit potvrzením porodnice.
Prvního občánka roku 2007 přivítají
do života představitelé radnice již
tradičně v obřadní síni Chodovské
tvrze a předají mu dárky.

Velkoobjemové
kontejnery
únor 2007
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

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

Jižní Město I
A. Malé – 27.–28. 2. ■ Bachova (na konci
u TS)– 20.– 21. 2. ■ Blažimská x Klapálkova –
20.– 21. 2. ■ Brandlova (za Startem) – 13.– 14.
2. ■ Brodského (vedle č.p. 1671)– 20.–21. 2. ■

Doubravická –27.–28. 2. ■ Hlavatého –
20.–21. 2. ■ Chomutovická – 13.–14. 2. ■

Konstantinova – 27.–28. 2. ■ Křejpského –
27.–28. 2. ■ Ledvinova – 27.–28. 2. ■ Majer-
ského x Samohelova – 27.–28. 2. ■ Matúškova
(u Blankytu) – 13.–14. 2. ■ Michnova (vedle
č.p. 1603) – 13.–14. 2. ■ Mnichovická –
27.–28. 2. ■ Modletická – 13.–14. 2. ■ Mokrá
x Zimákova – 20.–21. 2. ■ Plickova – 20.–21.
2. ■ Rujanská x Donovalská (u TS) – 20.–21.
2. ■ Schulhoffova (u č.p. 794) – 27.–28. 2. ■

Štichova – 13.–14. 2. ■ Valentova (parkoviště
proti čp. 1737) – 20.–21. 2. ■ Ženíškova x
Květ. Vítězství – 27.–28. 2.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova x Filipova – 12.–13. 2. ■ Gregorova
x Hrudičkova – 12.–13. 2. ■Hráského x Šusto-
va – 5.–6. 2. ■ Hrdličkova x Blatenská –
19.–20. 2. ■ K Dubu – 5.–6. 2. ■ Krejnická za
OC Chrpa (chodník) – 12.–13. 2. ■ Láskova x
Malenická – 5.–6. 2. ■ Lažanského – 5.–6. 2. ■

Nechvílova 1826–29 – 5.–6. 2. ■ Petýrkova
1953 – 12.–13. 2. ■ Pod Vodojemem – 5.–6. 2.
■ Vojtíškova za OC Meinl (chodník) – 5.–6. 2.

PřistaveníVOKdo 14.00 hod. odvozVOKnásle-
dující den (v případě přeplněnosti bude odvoz
uskutečněn dříve). Bližší informace získáte na
OŽP 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
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Ano, mohli jsme si dát tradičních sto dní
hájení, a pohodlných. Mohli jsme se

pomalu seznamovat s úřadem a v klidu čekat
na začátek března, ale my jsme si řekli NE! A
tak vstup do letošního roku byl vskutku hek-
tický. Jedno téma střídalo druhé a společným
jmenovatelem všech byla, a stále ještě je, pří-
prava rozpočtu, který někteří označují, a ne
neprávem, za revoluční.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele

Sdruženého zdravotnického zařízení Jižní
Město II, tedy polikliniky Šustova, a poptávka
po zpracovateli generelu jihoměstského zdra-
votnictví. Mimochodem, generel zdravotnictví
připravuje i magistrát hlavního města Prahy a je
trochu s podivem, že jej dosud nikdo nepostrá-
dal. Že by práce lékařské lobby…? S velkou
intenzitou se také rozběhly přípravy na regene-
raci a dostavbu SSZ I, tedy polikliniky Opatov-
ská. Během několika let by se měla změnit
k nepoznání a poskytnout pacientům i zdravot-
níkům komfortní prostředí. Do něho se pak
přestěhuje většina odborných zdravotnických
pracovišť, která jsou dnes umístěna v původně
bytových domech. Ty bychom po nezbytných
úpravách a rekolaudacích vrátily do bytového

fondu a uspokojili tak několik desítek žadatelů
o byt. Spokojenost bude jistě na všech stranách.
Na základě jednání s ředitelem záchranné

služby MUDr. Schwarzem se nám podařilo
nalézt vhodný pozemek, na němž během něko-
lika měsíců vznikne nové výjezdové stanoviště
zdravotnické záchranné služby - tedy sanitek.
To přinese především zkrácení dojezdových
časů k pacientům, kterých na Jižním Městě
podle sdělení doktora Schwarze poslední
dobou výrazně přibývá.
Ve finále jsou i přípravy na regeneraci těloc-

vičny ZŠ Mendelova a pavilonu A2 u ZŠ Milí-
čov.
Zklamaným příznivcům zimních sportů

mohu slíbit malinkou náplast na jejich bolavá
srdéčka. K „palbě“ máme připraveno sněžné
dělo včetně jeho obsluhy, a tak zbývá jen požá-
dat bohy o několik mrazivých nocí, které by
nám umožnily pokrýt tradiční kopec pořádnou
vrstvou alespoň sáňkovatelného sněhu. ◗

Jan Meixner

Zástupce
starosty
Jan Meixner
(ODS)
komentuje

Nejstarší obyvatelce Jižního Města Marii
Helclové přišel včera ke 105 letům popřát

starosta Městské části Praha 11 Dalibor Mlejn-
ský se svým zástupcem Janem Meixnerem. Při-
nesli květiny a velký dárkový koš, v němž
nechyběla oslavenčina oblíbená becherovka.

„Jsme moc rádi, že tu mezi námi jste a vážíme
si toho,“ řekl oslavenkyni Mlejnský. Hned poté
se obrátil k její dceři Iloně Helclové a vyjádřil jí
slova uznání. „Je krásné, jak o maminku pečujete.
Mnoho rodičů takové štěstí nemá, aby mohli žít ve
stáří mezi svými nejbližšími,“ dodal. Jan Meixner

před jubilantkou při gratulaci dokonce poklekl.
Poté si přiťukli malou skleničkou likéru.
Paní Helclová, které se v roce 1901 narodi-

la na Třeboňsku, žije v Praze od svých 17 let.
Na Jižní Město se přestěhovala v roce 1978,
tedy krátce po jeho založení. Na svůj věk je neu-
věřitelně duševně čilá. „Babička dříve hrávala
šachy, teď luští křížovky a čte časopisy. Hrajeme
také kanastu. Musí při tom počítat, a tak si tré-
nuje mozek,“ říká dcera Ilona. S chůzí je to ale
podle ní již horší. Doma musí používat chodít-
ko a při procházkách venku ji podpírají vždy
dva příbuzní.

„Rukama všechno, nohama skoro nic,“ říká
trochu s lítostí oslavenkyně, ale přesto se snaží
pomáhat. Do loňského roku pletla dětem jako
dárek k vánocům ponožky. Udělala jich celkem
16 párů a snažila se, aby byly co nejbarevnější.
Teď ale ještě dokáže pomoci s loupáním jablek
nebo cibule.

„Denně ráno vstává kolem půl deváté a na
špatný spánek si nestěžuje. K snídani si pravidel-

ně dává nudličkovou hovězí polévku. Obědvá po
jedné hodině odpoledne,“ vypráví dcera.
Babička a prababička pochází z dvanácti

sourozenců. Nejstarší sestra Albína se dožila
101 let. „Všechny jsem přeskočila,“ říká mírně
laškovným hlasem jubilantka.
Přeskočila nejen je, ale i mnoho dalších.

Pamatuje ještě panování císaře Františka Josefa
I. a dokonce i datum, kdy začala první světová
válka. Rok jejího narození připomínají napří-
klad tak významné události jako bylo nahraze-
ní svíček a olejových lamp na vozech
acetylenovými lampami nebo založení společ-
nosti Cadillac ve Spojených státech. V témže
roce dostal W. K. Roentgen Nobelovu cenu za
objev rentgenových paprsků.
Na rozdíl od mnoha mladších lidí lékaře pří-

liš nepotřebovala. Nyní sice pravidelně bere
léky na oslabené srdce a bronchitidu, ale jedi-
nou operaci, kterou podstoupila, bylo slepé
střevo. ◗

Josef Škvor

Starosta popřál nejstarší
obyvatelce ke 105 letům

Starosta Dalibor Mlejnský a zástupce sta-
rosty Jan Meixner s paní Helclovou.

FOTO: RONALD HILLMAR

Výstava muskulárních
dystrofiků na radnici

Ve čtvrtek 4. ledna byla slavnostně otev-
řena první letošní výstava na naší jiho-

městské radnici v Ocelíkově ulici, jenž
nesla název Svítání. O úvodní slovo se
postaral zástupce starosty Milan Česal,
který autorům výstavy věnoval několik vře-
lých slov a popřál jim mnoho úspěchů
v další umělecké tvorbě. Ani tentokrát
nesměl chybět hudební doprovod, byl
v podání komorního souboru kytarového
a pěveckého oddělení ZUŠ Jižní Město. Na
první letošní výstavě jsme si mohli pro-
hlédnout kresby, malby a fotografie členů
kroužku arteterapie působícím při Asocia-
ci muskulárních dystrofiků. Výstava toho-
to zájmového kroužku, proběhla ve foyeru
našeho úřadu již po čtvrté a jistě to nebylo
naposledy. ◗

Jana Jelínková, foto: autorka

Poliklinika Opatov FOTO: JANA JELÍNKOVÁ
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Kapři byli
na Jižním Městě zdarma
Den před Štědrým dnem se u retenční nádrže na Košíkovském poto-

ce mačkaly před 11. hodinou davy dětí i rodičů u kádí, kde byli
kapři. Nebylo by to nic divného, neboť ti nejmenší si chtějí ryby vždy pro-
hlédnout. Tady byli kapři pro prvních 300 dětí z Jižního Města zdarma.

„Chtěli jsme dětem zpříjemnit a zpestřit předvánoční čekání,“ řekla
zástupkyně starosty Eva Štampachová, která akci zorganizovala.

Ke kádím přišli společně také dva kamarádi Andrej Jamrych ze 4. B
Základní školy K Milíčovu a Michal Svoboda z Jižního Města, který
chodí do 3. třídy na Základní školu Gutova. Michal si v závěru vylovil
celkem tři kapry. Domů si ale odnesl jen jednoho. „Kapra dáme doma
do vany,“ tvrdil školák. On sám ale rybu nejí, protože mu prý nechutná.
Jeho úlovek tak alespoň zpříjemnil jídelníček rodičům.

Děti dostaly od radnice ještě drobný dárek v podobě lojových koulí
se semínky pro krmení ptáků. „Kouli v síťce mohou pověsit na balkon
nebo na strom do parku,“ uvedla Eva Štampachová. ◗

Josef Škvor

Nová vánoční tradice
– koncert na Hájích
Po úspěšném výlovu kaprů, který 23. prosince pořádala radnice Prahy 11,

se zájemci mohli přesunout na pochozí zónu u konečné stanice metra
Háje, kde se od 17 hodin uskutečnil vánoční koncert.Městská část tak zalo-
žila novou tradici staročeských Vánoc. „V příštích letech tu budeme mít
skutečné, staročeské, vánoční trhy, které se kvalitou prodejních míst i zboží,
budou výrazně lišit od těch předchozích,“ uvedl starosta Prahy 11 Dalibor
Mlejnský s tím, že jejich úroveň nové vedení radnice již nemohlo ovlivnit.

Hned po jeho úvodních slovech se na pódiu pustili do zpěvu ti nejmen-
ší, členové pěveckého sboru Srdíčko, které při Mateřské škole A. Drabíko-
vé vede Míša Kovářová. Vydařené vystoupení se zájmem sledovali jejich
vrstevníci, rodiče a příbuzní. Rytmem reggae potom předvánoční atmosfé-
ru rozproudila skupina Yo Yo Band se zpěvákem Richardem Tesaříkem.
Jejich hudba zaujala natolik, že se zastavovali i lidé, kteří vystoupili z metra
a obtěžkáni vánočními dárky chtěli původně rychle pospíchat k domovu.
S českými písněmi a vánočními koledami se v závěru koncertu představi-
la operní zpěvačka Edita Adlerová za doprovodu kytaristy Jiřího Nováka.
Oba interprety ocenili posluchači dlouhým potleskem. ◗

Josef Škvor

Zimní krmení má své příznivce a odpůrce.
Odpůrci tvrdí, že ptáky dříve nikdo nedo-

krmoval a přesto nevyhynuli. Slabší jedinci
nepřežili, což je běžný přírodní mechanismus
selekce. Ano, ale krajina vypadala docela jinak,
všude bylo více potravy. Hmyzožraví ptáci,
kteří neodlétají na zimu do teplejších krajin
(vlaštovky, rorýsi nebo kukačky), nalézali hmyz
v dutinách stromů. Semenožraví ptáci měli
obživu na bobulonosných keřích a stromech
(jeřáb, ptačí zob, šípek, hlohyně nebo bez
černý). Zkulturnění krajiny je zčásti o tuto
potravu připravilo. Lidé tak učinili ptáky na
sebe svým způsobem závislými.

Ke krmení je zapotřebí správné krmítko
chráněné stříškou a ze stran zábranami proti
dešti a zasněžení. Vhodné je i závěsné krmítko
zhotovené třeba z obráceného květináče nebo
kokosového ořechu. Dobré je i krmivo zavěše-
né na větev stromu v síťce.

Pevné krmítko, před krmnou sezónou
vydrhneme kartáčem, v průběhu zimy pravidel-
ně čistíme, odstraňujeme staré zbytky potravy,
abychom zabránili přenosu případných chorob.

S přikrmováním je nejlépe začít ještě než
nepřijdou mrazy, aby si ptáci na krmítko zvy-

kli. V tomto období zakládáme jen menší
množství krmiva. Vždy je lépe přikrmovat po
menších a častějších dávkách. Přikrmování
končíme brzy s příchodem jara.

Čím je tedy nejlepší ptáčky přikrmovat? Sta-
rým a nesprávným zvykem sypat ptákům vše, co
v kuchyni zbude, to jim ale může vážně ublížit.
Ptáci potřebují v zimě dostatek energeticky boha-
tých tuků a tak jim naservírujeme nejlépe seme-
na slunečnic, lnu ale i proso, nesolené oříšky,
čirok, pohanku a podobně. Kosi, drozdi a červen-
ky přivítají nejlépe ovoce (jablíčka rozpůlíme),
šípky, jeřabiny, bezinky, obiloviny, ovesné vločky,
strouhaný, netučný, tvrdý sýr nebo tvaroh.V pro-
deji jsou i směsi do krmítek, celkem vhodně
sestavené. Pro přikrmování jsou výborné lojové
koule. Můžeme je koupit v prodejnách pro cho-
vatele nebo je připravit doma. Při domácí výrobě
smícháme hovězí nebo skopový lůj, otruby, směs
semínek a ořechů a naplníme je do obráceného
květináče nebo jiné nádoby. Zavěsíme dnem
vzhůru na větev stromu. Můžeme také ze směsi
vytvarovat koule a umístit je na strom
v síťce.Takové lojové koule dostávali i návštěvní-
ci vánočního koncertu na Hájích, aby jimi mohli
nakrmit ptáky žijící v jejich okolí.

Do krmítka nepatří kuchyňské zbytky. To,
co tak lidem chutná, to ptáčkům nesvědčí. ◗

Eva Štampachová

Zimní krmení a přikrmování ptactva

Dvojčata rozbalují lojové koule.
FOTO: RONALD HILMAR

Výlov kaprů u retenční nádrže. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Richard Tesařík s Yo Yo Bandem. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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Městská část Praha-Újezd informuje
Tel.: 272 690 545, 272 690 692 • e-mail: info@praha-ujezd.cz • www.praha-ujezd.cz

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

V červnu letošního roku uplyne již 10 let od
začátku působnosti strážníků městské

policie v naší městské části. Zabývají se zde pře-
devším zabezpečováním místních záležitostí
veřejného pořádku a dopravy.

V loňském roce zjistili nejvíce přestupků na
úseku dopravy, kde uložili 21 blokových pokut
za stání na chodníku, 14 za stání v křižovatce
a 5 za stání na vyhrazeném parkovišti.

Strážníci se nezaměřují pouze na udělování
pokut, rozsah jejich práce je daleko širší. Pravi-
delně zajišťují dozor na přechodu u Základní
školy Ke Kateřinkám, spolupracují s úřadem
městské části při zajišťování bezpečnosti na
akcích pořádaných úřadem městské části, jako
je např. dětský den, cyklistický závod a koncert

mobilní zvonkohry. Dále provádějí pochůzky
po Milíčovském lese, kde kontrolují majitele
psů a zároveň přilehlé okolí s rybníky, kde se
zaměřují na pytláky. Objevili také 8 černých
skládek, které byly následně zlikvidovány pra-
covníky úřadu městské části a v sídelní části
Kateřinky nalezli 4 vraky osobních vozidel.

Jejich kolegové, strážníci z obvodního ředi-
telství, kteří jsou zařazeni do autohlídek, každý
den v nočních hodinách projíždějí a kontrolu-
jí celou městskou část.

Na základě oznámení občanů strážníci
v minulém roce řešili případ nezodpovědné
matky, která odešla z bytu, kde zamkla své tři
malé děti. Tuto skutečnost strážníci prověřili
a věc projednali s úřadem městské části. Byla

kontaktována sociální pracovnice a přivolána
záchranná služba a hasiči. Po otevření bytu bylo
dětem zajištěno bezpečí.

Strážníci Městské policie mají úřední den
vždy v úterý od 15,00 hod. do 18,00 hod.
v prostorách úřadu městské části, Kateřinské
náměstí 465/1, kde mají svou úřadovnu.

Kontaktní údaje na strážníky městské poli-
cie působící v naší městské části: Tomáš Kule
tel: 777 670 864, Rudolf Masnica tel:
728 401 794; Obvodní ředitelství Městské
police MP Praha 11, U Přehrady 54/1, tel:
267 913 056, 267 912 348; v naléhavých pří-
padech linka tísňového volání 156. ◗

Str. insp. T. Kule, str. insp. R. Masnica

Informace pro držitele psů
Vážení držitelé psů, tak jako každý rok Vám budou

v průběhu ledna a února zaslány složenky na zapla-
cení místního poplatku ze psů. Tento poplatek je povi-
nen zaplatit každý držitel psa staršího 3 měsíců.

Slevu z místního poplatku ze psů, a to po dobu dvou
let ve výši až 350,- Kč za rok, lze získat splněním povin-
nosti uložené obecně závaznou vyhláškou č. 18/2004 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů.
Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města
Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsí-
ců, trvale označit mikročipem a zároveň se přihlásit do
evidence chovatelů psů, vedené Magistrátem hl.m.
Prahy (odbor občanskoprávních agend, Vyšehradská
2077/57, 128 00 Praha 2 nebo Jungmannova 35/29, 110
00 Praha 1).

Pokud pes není čipován, musí být označen tetováním
a chovatel má také povinnost se přihlásit do evidence
MHMP. V tomto případě však nelze uplatnit úlevu od
poplatku.

Chovatel, který po účinnosti této vyhlášky nabude
psa, je i nadále povinen trvale ho označit mikročipem
nebo tetováním a do 30 dnů se přihlásit do evidence.

Dále bychom chtěli touto cestou opět požádat maji-
tele psů, aby v maximální míře využívali košů na psí
exkrementy, případně používali na jejich likvidaci jaký-
koliv kontejner na komunální odpad. Je bohužel skuteč-
ností, že se chůze po chodníku (o trávníku se raději
nezmiňuji) mnohdy neobejde bez následků na našich
botách.

Věříme, že Vaší ohleduplností ke svému okolí dojde
ke snížení znečišťování naší městské části, a tím ke zlep-
šení prostředí, ve kterém všichni žijeme. Ostatní obča-
né Vaši snahu jistě velmi ocení. ◗

JUDr. Martina Maříková, odbor občanskosprávní

Činnost Městské policie na území MČ v roce 2006

SCHVALUJE:
■ přidělení bytu z bytového fondu hl. m. Prahy paní Martě Jistebnické,
■ úpravy rozpočtu k 12/2006,
■ jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí,
■ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 235/4
a 235/6 pro umístění stavby přípojky NN pro portál elektronického mýtného za
jednorázovou finanční částku ve výši 50 000,- Kč.

SOUHLASÍ:
■ s napojením komunikací stavby „Rodinné domy Ke Mlýnu“na komunikační síť
ulice Ke Mlýnu,

■ s uložením inženýrských sítí na pozemku parc.č. 325/1,
■ s upravenou dokumentací pro územní řízení lokality „Nad Vsí“ v prodloužení ulice
K Sukovu spočívající v úpravě šířky nové komunikace v jedné části,

■ s umístěním trvalé stavby „Elektronické mýto D1“ na parc. č. 235/4 a 235/6.

NESOUHLASÍ:
■ s podáním žádosti o změnu ÚP SÚ HMP týkající se vypuštění křižovatky na dál-
nici D1 a Vestecké spojky ve vlně 08 vzhledem k nesouhlasným stanoviskům obce
Průhonice a MČ Praha – Šeberov, na jejichž katastrálních územích se budou pře-
vážně stavby nacházet. Realizaci Vestecké spojky zastupitelstvo podmiňuje zprovoz-
něním rychlostní komunikace R1 v trase JVD v úseku stavby 513 Lahovice –
Vestec, stavby 512 v úseku dálnice D1 – Jesenice – Vestec a v úseku stavby 511
Běchovice – dálnice D1.

UKLÁDÁ STAROSTOVI:
■ přepracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Milíčovská týkající se
jejího rozšíření,

■ vypsat poptávku na vypracování studie zástavby využití pozemků parc. č. 670/6
a 670/8,

■ zajistit opravu chodníku před vstupem do RD č.p. 218 a připravit celkovou opra-
vu komunikací (zámková dlažba) v sídelní části Kateřinky.
Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřední desce, informačních vývěskách a na

webových stránkách úřadu. ◗
Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 12. 12. 2006

Důležitá usnesení zastupitelstva



Klíč 2/2007 www.praha11.cz

10 KOMISE ÚMČ PRAHA 11

Kulturní komise

předseda: Martina Halaburdová
členové: Ing. Miroslav Pavlík, Václav Bílek,
Ing. Jaroslav Matějka , Miloslava Menclová
tajemník: Bc. Markéta Horáková - zaměstna-
nec ÚMČ Praha 11, OŠK, l. 323

Činnost kulturní komise spočívá především
v zabezpečování aktuálních informací

a podkladů pro rozhodování RMČ, ve vyhod-
nocování aktuálních informací z oblasti kultu-
ry, v předkládání kvalifikovaných stanovisek
k záměrům v oblasti kultury, také ve vyhodno-
cování podkladů pro vytvoření koncepce
v oblasti kultury na území MČ Praha 11, dále
plní roli komise pro vedení kroniky dle zákona
č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních,
posuzuje projekty grantového programu MČ
Praha 11 pro oblast kultury, podílí se na přípra-
vě a vyhlášení grantových programů MČ Praha
11, atd.

Mediální komise

předseda: Lenka Petrová
členové: Jan Meixner, PaedDr. Josef Škvor,
Bc. Miroslav Svoboda
tajemník: Helena Babincová – zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, OKS, l. 209

Mediální komise se věnuje mediální politi-
ce naší městské části, navrhuje koncepč-

ní a systémová řešení mediální strategie a plní
úkoly, kterými ji pověří rada MČ. Spolupracu-
je s radou MČ na vytvoření mediální strategie
pro Prahu 11, napomáhá při budování a pro-
vozování Základního informačního systému
MČ, vyjadřuje se ke kvalitě struktuře a náplni
jeho jednotlivých složek a jejich vzájemnému
smysluplnému propojení, jako jsou Klíč, webo-
vé stránky MČ, městský informační systém,
zpravodajství Aktuál, spolupracuje se zástupci
jiných městských částí, kteří se zabývají medi-
ální politikou na svém území atd.

Bezpečnostní komise

předseda: Ing. Radek Nebeský
členové: Jan Meixner ml., Jan Horehleď,
Ing. Josef Šábĺa, Jiří Hardt, Martin Klimakov-
ský, Mgr. Radomír Koranda, Miloš Dostál,
Mgr. Roman Binder
tajemník: Karel Rydlo - zaměstnanec ÚMČ
Praha 11, OKS, l. 121

Bezpečnostní komise se zaměřuje na bezpeč-
né prostředí v okolí základních škol, podá-

vá návrhy na opatření v oblasti prevence trestné
činnosti a návrhy na řešení konkrétních problé-
mů na základě vlastních poznatků a podnětů
PČR, MP a občanů, vyhodnocuje podklady
pro přidělování bytů z titulu obecního zájmu
pro policisty, průběžně sleduje tyto oblastí:
dodržování pořádku majiteli psů, výherní auto-
maty, vandalismus na JM atd.

Zdravotní a sociální komise

předseda: Ing. Drahoslav Matonoha
členové: Ing. Kosta Dimitrov, Eva Meixnero-
vá, Barbora Karafiátová, MUDr. Daniela
Ackermanová, MUDr. Petr Klézl, Leona Kou-
tenská, Ing. Jiří Zajíc
tajemník: Marie Mencová - zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, OSVZ, l. 154

Zdravotní a sociální komise zabezpečuje
aktuální informace a podklady pro rozho-

dování RMČ, posuzuje žádosti o granty
v oblasti zdravotní, sociální a protidrogové, při-
děluje body ze zdravotně sociální indikace
k žádostem o přidělení bytu, posuzuje a dopo-
ručuje žádosti o byty zvláštního určení (BB),
včetně všech případných změn, doporučuje
výši nájemného dle nebytových prostor pro
zdravotnictví v objektech svěřených MČ Praha
11, posuzuje zájemce o pronájem nebytových
prostor ve své oblasti, vyhodnocuje aktuální
informace a podklady pro rozhodování RMČ
a navrhuje RMČ jejich řešení atd.

Komise pro otevírání obálek

předseda: Jan Bulíř
členové: Ludmila Zítková, Ing. Drahoslav
Matonoha, Ing. Jaroslav Doležal, Jitka Berán-
ková
tajemník: Blanka Zlatníková - zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, OMP, l. 258

Komise otevírá všechny došlé zalepené obál-
ky s nabídkami, které se týkají výběrových

řízení, není-li stanoveno jinak. Komise může
pracovat v nejmenším počtu předseda + 2 čle-
nové.Tajemník komise je povinen např.: převzít
od příslušného oddělení OMP předmětný
vývěs (po termínu skončení lhůty přihlášení se
výběrového řízení), vyzvednout zalepené obál-
ky v podatelně Úřadu MČ Praha 11, neprodle-
ně svolat jednání členů komise, vyzvednuté
obálky s nabídkami předložit na jednání komi-
se a z jednání komise pořídit protokol o otev-
ření obálek atd.

Komise pro výchovu a vzdělávání

předseda: Jan Gabriel
členové: Jiří Němeček, Mgr. Petr Procházka,
Mgr. Martin Horn, Mgr. Vladimír Mojžíš,
Soňa Prášilová, Mgr. Magdaléna Spáčilová,
Ing. Tamara Krčmářová, Ing. Zdeňek Brila
tajemník: Ivana Malínská -
zaměstnanec ÚMČ Praha 11, OŠK, l. 328

Komise pro výchovu a vzdělávání zpracová-
ní podkladů pro vytvoření koncepce škol-

ské politiky na území MČ Praha 11,
vyhodnocuje aktuální informace o vývoji a situ-
aci v oblasti výchovy a vzdělávání, předkládá
kvalifikovaná stanoviska k záměrům v oblasti
výchovy a vzdělávání a návrhy na řešení v oblas-
ti výchovy a vzdělávání, projednávánávrhů,
podnětů a stížností občanů, projednává a dopo-
ručuje RMČ pronájmy nebytových prostor ve
školských objektech, projednává návrhy gran-
tových programů . projednává a posuzuje pro-
jekty a doporučuje je RMČ ke schválení atd.

Pro následující čtyři roky byli jmenovány nové Komise Úřadu městské části Praha 11 a také Výbory ZMČ Praha 11. Jejich složení se odví-
jelo hlavně od odbornosti jejich jednotlivých členů a nikoli dle politické příslušnosti, jak bývá většinou zvykem. Komise slouží jako porad-

ní a orgán Rady MČ Praha 11. Přinášíme vám tedy základní informace o náplni jednotlivých komisí a výborů a jejich členů. Podrobnější
informace naleznete na internetových stránkách úřadu www.praha11.cz.
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Bytová komise

předseda: Petr Volf
členové: Lenka Petrová, Diana Zázvorková,
Ladislav Horák, Hana Šabĺová, Jiří Kozman,
Ing. Vladimír Pelc
tajemník: Zuzana Petříčková - zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, OMP, l. 255

Bytová komise projednává návrhy na výstav-
bu nových bytů – bytových domů, projed-

nává pronájmy bytu za 1. a další smluvní
nájemné na základě zpracovaného protokolu
o otevírání obálek a zpracování doporučení
pořadí nájemců pro RMČ, projednává žádosti
o bytovou náhradu a zpracování doporučení
nájemce na pronájem bytové náhrady pro
RMČ, žádosti o přechod nájmu bytu a zpraco-
vání doporučení pro vedoucího OMP a také
žádosti o prodloužení pronájmu bytu v katego-
rii pronájmu bytu v kategorii pronájmu „star-
tovacího bytu pro mladé rodiny„ a také další
žádosti ohledně pronájmu bytů, projednávání
žádosti o slevu ze základního měsíčního nájem-
ného a zpracování doporučení atd.

Sportovní komise

předseda: Miloslav Mihálik
členové: Kryštof Kulka, Miloslava Menclová,
Jan Meixner ml., Martina Halaburdová, Jana
Machová, Helena Hrabalová, PaedDr. Vladi-
mír Bek, Martin Dušek, Mgr. Zdeněk Stří-
havka, Jan Hegedüs
tajemník: Ing. Vlasta Dirová - zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, OŠK, l. 325

Sportovní komise zpracovává podklady pro
vytvoření koncepce v oblasti sportu, tělový-

chovy a volného času, vyhodnocuje aktuální
informace o vývoji a situaci v dané oblasti,
předkládá návrhy na řešení problémů v dané
oblasti, projednává návrhy, podněty a stížností
občanů, pracuje na vytvoření fungujícího systé-
mu vzájemného přenosu informací mezi dotče-
nými organizacemi, vyhledává sponzory
a dobrovolné pracovníky pro tuto oblast, zpra-
cování koncepce využití stávajících objektů pro
volný čas a areálů ZŠ, posuzuje projekty a podí-
lí se na přípravě a vyhlášení grantových progra-
mů atd.

Komise pro podporu regenerace

předseda: Petr Bauer
členové: Mgr. Roman Binder, Pavel Veselý,
Petr Červenka, Oto Komárek, RNDr. Hana
Brůhová, Ing. Jiří Matějček, CSc., Ing. Oleg
Rybnikář, Ing. Michaela Peštová, Ing. Ludmi-
la Šperglová, Mgr. Jan Pitrák
tajemník: Ing. Pavla Pokorná - zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, OÚR, l. 298

Komise podpory regenerace pracuje v oblas-
ti hospodaření s Fondem podpory regene-

race MČ Praha 11, zde posuzuje a vyhodnocuje
žádosti o příspěvky a půjčky z fondu, sleduje
finanční náročnost jednotlivých akcí, na které
je žádána podpora z fondu, spolupracuje na
objemu finančního rozpočtu fondu. Dále řeší
oblast regenerace, spolupracuje na vypracování
programu-plánu regenerace MČ na jeho reali-
zaci, spolupracuje při získávání finančních
zdrojů pro tento program. Také zajišťuje oblast
informační činnosti mezi vlastníky bytů,drob-
nými a středními podnikateli atd.

Finanční komise

předseda: Mgr. Blanka Janečková
členové: Barbora Karafiátová, JUDr. Ing. Jaro-
slav Vorel, Jan Bulíř, Mgr. Roman Binder,
Ing. Jaroslav Doležal, Petr Hrabal, Ing. Petr
Popov, Mgr. Martin Fučík
tajemník: Miloslava Kotlíková, ekonomický
odbor, l. 231

Činnost finanční komise je zaměřena na
hospodaření s rozpočtem, a to ve všech

etapách rozpočtového procesu, například:
v etapě návrhu na příští rok se komise zabývá
hodnocením požadavků kladených na rozpo-
čet výdajů MČ a objektivní hodnocení reál-
nosti budoucích příjmů MČ, dále se komise
vyjadřuje k rozborům hospodaření, k žádo-
stem o příspěvky nebo půjčky v rozpočtu MČ,
k návrhům cenových map nebo jiných ceno-
vých opatření v rámci působnosti MČ, prová-
dí iniciativně vlastní šetření v rozpočtovém
hospodaření MČ, navrhuje zásady finanční
politiky MČ, doporučuje mimorozpočtové
zdroje, a to zejména z programů Evropské
unie atd.

Dopravní komise

předseda: Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
členové: Jan Gabriel, Pavel Procházka, Jan
Meixner ml., Daniel Urban, Tomáš Strejček,
Marta Šorfová, Ing. Oleg Rybnikář,
Mgr. Michal Stecker
tajemník: Martin Janda- zaměstnanec ÚMČ
Praha 11, OD, l. 375

Dopravní komise zpracovává a dává podně-
ty ohledně dopravního značení, a také na

zřizování nových zábran proti vjíždění do zele-
ně a parkových částí na území JM, upozorňuje
a navrhuje řešení nesprávného parkování, dává
stanoviska k plánovaným změnám dopravního
řešení na JM, průběžně sleduje tyto oblasti:
parkovací kázeň, hlídaná parkoviště, nové řeše-
ní problémových křižovatek, pohyb kamionů,
vraky a potencionální vraky na území JM atd.

Komise pro likvidaci majetku

předseda: Václav Bílek
členové: Ludmila Zítková, Alice Hazmuková,
Marie Vobořilová, Jiří Hardt, Vítězslav Bílek,
Hana Matonohová
tajemník: Jitka Potužáková - zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, OHS, l. 248

Komise pro likvidaci majetku projednává
návrhy na likvidaci majetku, zpracované

věcně příslušnými odbory, doporučuje způsob
jeho likvidace, schvaluje předložené likvidační
protokoly, přítomnost alespoň dvou členů
likvidační komise při fyzické likvidaci majetku,
v případě dražby majetku stanoví komise pro
likvidaci majetku vyvolávací cenu jednotlivých
předmětů v závislosti na jejich opotřebovanos-
ti, kompletnosti, funkčnosti a stáří a účastní se
dražby atd.

Komise pro správu majetku
předseda: Václav Bílek
členové: Jaroslava Červová, Jan Navrátil,
Radim Smekal, Ondřej Nováček, Hana Šabĺo-
vá, Eva Zikmundová, JUDr. Kamila Steinba-
chová
tajemník: Ing. Jana Hadincová - zaměstnanec
ÚMČ Praha 11, OSM, l. 269

Komise pro správu majetku řeší zásadní
otázky týkající se privatizace bytového

fondu, projednává a podává Radě MČ návrhy
na pronájem nebytových prostor v obytných
domech i objektech nad 200 m2 ve vlastnictví
MČ Praha 11, projednává směrnici pro postup
při nájmu a převodu nemovitého majetku svě-
řeného MČ Praha 11, projednává otázky rege-
nerace bytových domů, spolupodílí se na
kontrole a řešení problematiky správního
firem, zkvalitňuje způsob řízení správy majet-
ku, podílí se na tvorbě a kontrole VHČ atd.
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Městská část Praha 11 v posledním čtvrtle-
tí loňského roku dokončila regeneraci

dvou bloků svých panelových domů v ulicích
Anny Drabíkové a Křejpského, kterou smluvně
zajistilo a zahájilo bývalé vedení radnice. Spo-
lečně se zástupcem starosty Luďkem Zítkou,
který má v kompetenci správu majetku měst-
ské části, jsme na počátku ledna oba objekty
navštívili a měli možnost si prohlédnout, jak
rekonstrukce dopadla a jaký je stav domů nece-
lé tři měsíce po úpravách.

Nepovedená rekonstrukce
panelového domu Anny Drabíkové
V panelovém domě v ulici Anny Drabíkové
zajišťovala rekonstrukci firma MAO. Nedostat-
ky při provedení práce jsou patrné již na první
pohled. Nová fasáda má praskliny ve spárách,
dlažba u vstupu do domu je poškozená násled-
kem neopatrné manipulace s lešením. V inter-
iéru jedné ze sekcí subdodavatel špatně
vyrovnal podlahy, což má za následek zvlnění
podlahové krytiny.

„S rekonstrukcí nejsem spokojen, neboť
nebyla odvedena kvalitní práce. Předchozí
vedení odboru územního rozvoje navíc roz-
hodlo o zhotovení fasády v nevýrazných bar-
vách, takže panelový blok domů se bohužel
zařadil mezi šedé stavby, kterých je na Jižním
Městě už dost,“ uvedl zástupce starosty Luděk
Zítka.

Vedení městské části s firmou MAO nyní
jedná o odstranění závad. „Nejsem spokojen
ani s výběrem subdodavatele na výtahy
v tomto objektu. Výtah má totiž v případě
poruchy a uvíznutí cestujícího v něm jen jed-
nostranný komunikační kanál do jediného
servisního střediska firmy CVS, které je
v Holešovicích, a ty jsou od Jižního Města
opravdu daleko. Výtahy navíc postrádají
prvky, které umožňují obsluhu nevidomým,“
řekl k regeneraci panelového domu v ulici
Anny Drábíkové Luděk Zítka.

I přes uvedené nedostatky se prostředí,
v němž lidé nyní bydlí značně zlepšilo. Někte-
ří nájemníci si toho však neváží. Již po necelých
třech měsících někdo ukradl tři bezpečnostní

kamery, na několika místech zmizely kliky
u vstupů do jednotlivých sekcí.

„Vandalismu a krádežím musíme co nejdří-
ve zabránit, proto tento objekt bude mít kromě
kamerového systému na starost ještě dohledové
centrum. To znamená, že jeho stav bude pravi-
delně kontrolovat některý z jeho pracovníků,“
uvedl Zítka.

Nepromyšleným rozhodnutím bývalého
vedení úřadu byl tento panelový dům navíc ze
strany stanice metra zrekonstruován až od prv-
ního patra. Přízemí, v němž jsou běžně využí-
vané nebytové prostory, tak zůstává
v neopraveném stavu, včetně původních dveří.

Oprava panelového domu
v ulici Křejpského se povedla
Ve velkém bloku panelových domů v ulici Křej-
pského prováděla rekonstrukci společnost
Skanska. Nová modrožlutá fasáda dům oživila
a celý blok působí díky své pestrobarevnosti
velmi elegantně. Zde, až na drobné problémy,
které se řešily v průběhu rekonstrukce, nejsou
v tuto chvíli vidět žádné viditelné chyby. Firma
navíc vhodně zvolila subdodavatele výtahů,
které byly sice dražší, zato však nepostrádají
prvky pro nevidomé ani účelnou komunikaci
v případě poruchy zařízení.

„Jsem rád, že se tady rekonstrukce povedla
a že tu vidět dobře odvedená práce. Navíc je
důležitý postoj zdejších nájemníků, kteří si pro-
středí v němž žijí, dokáží vážit. Zatím tu není
nic poškozeno,“ okomentoval druhou návštěvu
Zítka.

Také v bloku domů v Křejpského ulici
budou nainstalovány bezpečnostní kamery,
které se stanou součástí postupně zaváděného
projektu Bezpečné Jižní Město. V jeho rámci
chce nové vedení radnice zvýšit bezpečí
v Praze 11.

Co říci na závěr? Městská část investuje
nemalé částky do regenerace panelových domů
ve svém vlastnictví, podporuje také regeneraci
zprivatizovaných domů. Je tedy s podivem, že
čerstvě zrekonstruované objekty mohou být tak
diametrálně rozdílné. ◗

Jana Jelínková

Regenerace panelových domů
v majetku Městské části Praha 11

Regenerovaný dům v ulici Vojtíškova.
FOTA: JANA JELÍNKOVÁ

Odcizená klika v objektu Anny Drabíkové.
FOTA: JANA JELÍNKOVÁ

Objekt Anny Drabíkové – pohled od metra.
FOTA: JANA JELÍNKOVÁ

Městská část Praha 11 a zpravodaj Klíč
vyhlašují pátý ročník literární soutěže

O zlatý klíč. Soutěž je určena obyvatelům
a příznivcům Jižního Města a vyhlašuje se
v těchto věkových kategoriích: do 14 let, 15-
18 let a nad 18 let.

Téma: Přátelé sousedé aneb Panelákové
vztahy. Žánr: Fejeton, pohádka, povídka
(i sci-fi či fantasy).

V každé kategorii budou vyhlášeni tři
autoři nejlepších prací bez ohledu na žánr.
Podmínkou pro zařazení do soutěže je, aby
přihlášené literární dílo bylo původní,
dosud nepublikované, napsané čitelně, nej-
lépe na stroji nebo počítači, v rozsahu maxi-
málně tří stran strojopisu o formátu A 4, ve
třech kopiích. Zásilka musí obsahovat
jméno, adresu bydliště, věk, případně tele-

fonický kontakt, u žáků a studentů i adresu
školy.

Termín uzávěrky: 31. března 2007.
Své práce posílejte v zalepené obálce ozna-

čené heslem „Soutěž O zlatý klíč – neotvírat“
na adresu:Úřad městské části Praha 11, Oce-
líkova 672/1, 149 41 Praha 4, případně práce
odevzdávejte přímo v podatelně úřadu měst-
ské části na uvedené adrese. ◗

Markéta Horáková,
OŠK ÚMČ Praha 11

V. ročník literární soutěže O zlatý klíč
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Od 23. ledna nebude už muset 375 obyva-
tel z okolí Vojtíškovy ulice na Jižním

Městě parkovat své automobily na ulici. Tento
den městská část slavnostně otevře třípatrové
garáže, za jejichž výstavbu zaplatila více než 64
milionů korun. Třinácti miliony přispěl stát.

„Je to první novostavba tohoto druhu poří-
zená na Jižním Městě z prostředků městské
části od roku 1989. Ve třech patrech, včetně
střechy, zde může parkovat 375 aut, z toho je
20 stání rezervováno pro imobilní obyvatele,“
uvedl radní Městské části Praha 11 Luděk
Zítka, který má na starosti správu majetku.

Na Jižním Městě je dlouhodobě nedostatek
parkovacích míst a tento parkovací dům pomů-
že v uvedené lokalitě alespoň z části problém
řešit.

„Do dnešního dne jsme od místních obyva-
tel a podnikatelů obdrželi téměř 200 žádostí na
parkování a musím říci, že jejich zájem nás pří-

jemně překvapil. Parkovací stání jsou vybavena
digitálními kamerami, které dokáží při vjezdu
a výjezdu rozlišit a zaznamenat druh vozidla,
číslo státní poznávací značky i obličej řidiče.
Kromě toho je zde stálá ostraha, takže lidé
nemusí mít obavy, že jim někdo vozidlo poško-
dí nebo odcizí,“ řekl Zítka s tím, že je to hlav-
ní důvod, proč lidé dávají přednost placené
službě před stáním na ulici.

Měsíční poplatek za parkování pod střechou
pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P činí
800 korun včetně DPH, pro ostatní zájemce to
je 1400 korun. V nekrytých stáních na střeše je
poplatek nižší, a to 1200 korun.

„Další zájemci o parkovaní v garážích se
mohou hlásit na odboru dopravy městské části
u pana Martina Jandy, na telefonu 267902375,
případně svoji žádost zaslat e-mailem na adre-
su ,“ dodal Zítka. ◗

Josef Škvor

Městská část otevře nové garáže na Chodově

Budova Garáží na Opatově. FOTO: JANA JELÍNKOVÁ

Městská část Praha 11 nechala vyčistit
okolí stanice metra Opatov. „Po dohodě

radních jsme najali firmu, která zajistila ales-
poň ten nejnutnější úklid okolí stanice, jíž pro-

jdou denně desítky tisíc lidí,“ uvedla radní Eva
Štampachová, která má v Praze 11 na starosti
životní prostředí.

Podle ní, úklidová firma na náklady
městské části, odvezla z okolních pozemků
včetně zatravněných svahů téměř tunu
odpadků a naplavené hlíny. „Úklid v hod-
notě téměř 30 tisíc korun jsme zajistili i pře-
sto, že nejsme vlastníky pozemků, které jsou
předmětem největších stížností obyvatel,“
dodala Štampachová. Městská část již také
zahájila jednání s Technickou správou
komunikací, Dopravním podnikem a sou-
kromými vlastníky o možnostech, jak situ-
aci v okolí stanice metra co nejrychleji
zlepšit.

„Nechceme, aby tak důležitá stanice byla
ostudou městské části. Budeme jednat
o možnostech komplexní rekonstrukce nad-
zemní části stanice, včetně zlepšení osvětlení
i dodržování vyhlášky o čistotě,“ doplnila
radní Štampachová. ◗

Josef Škvor

Okolí metra Opatov je uklizeno

Úklid chodníků. FOTO: JANA JELÍNKOVÁ

JARNÍ PRÁZDNINY 11. 2.–17. 2. a 17. 2.–23. 2. 2007
Nabízíme pobyt v Krkonoších pro děti ve věku 6 – 16 let zpříjemněný lyžováním,
hraním na sněhu a angličtinou. Ubytování je ve dvou až čtyřlůžkových pokojích,
stravování probíhá 3x denně, výuka lyžování každý den (jeden den je nelyžařský) –
vhodné pro naprosté začátečníky i velmi zdatné lyžaře a snowboardisty,
bezkonkurenční cena permanentky je 700,-Kč / celý pobyt, sjezdovky u penzionu. Výuka
angličtiny probíhá cca 3 hodiny denně pod vedením zkušených mladých učitelů, kteří u nás učí během
školního roku a táborů a škol v přírodě se zúčastňují pravidelně (s nimi bude Vaše děti angličtina skutečně
bavit). Kromě zimních sportů a angličtiny zde děti prožijí týden her a zábavy. Více informací získáte na adrese:
Jazyková škola PERFECT, Školská 26, Praha 1, tel. 296 236 102, www.jsperfect.cz

PRODEJCE SLUŽEB SERVISUA NÁHRADNÍCH
DÍLŮ PROVYSOKOZDVIŽNÉVOZÍKY
pro pobočku Praha s působností po celé ČR

Požadavky: vzdělání SŠ technického směru, svědomitost, schopnost jednat
s lidmi, vysoké pracovní nasazení, znalost AJ a řidičský
průkaz skupiny B podmínkou, zkušenosti z prodeje vítány

Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení, služební automobil,
zázemí prosperující zahraniční firmy, kvalifikační a platový růst

Své nabídky zasílejte obratem spolu s Vaším životopisem na adresu:
PHOENIX – ZEPPELIN spol. s r.o., k rukám B. Zenkla,
Lipová 72, 251 70 Modletice nebo na E-mail bohumir.zenkl@p-z.cz

Naše dynamická a prosperující společnost
s dlouholetou tradicí hledá vhodného
kandidáta k obsazení pozice

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
■ Zpracování daňových přiznání
■ Zastupování před správcem daně
■ Poradenství v daňových záležitostech

Kontakt: fa KREACE, s. r. o., tel.: 261 263 137

INZERCE

Posyp
pěších komunikací
v zimním období
Odbor dopravy a odbor životního pro-

středí městské části Praha 11 žádá maji-
tele rodinných domů, aby při zajišťování
schůdnosti pěších komunikací v zimním
období dodržovali podmínky stanovené
v obecně závazné vyhlášce hl.m. Prahy
č. 39/1997 Sb. o schůdnosti místních komu-
nikací. Podle čl. 2 uvedené vyhlášky je zaká-
záno k posypu na chodnících a v pěších
zónách používat chlorid sodný, chlorid vápe-
natý a jejich směsi, škváru a popel. K posypu
je vhodné používat písek nebo kameninovou
drť se zrny max. velikosti 4 mm. Sníh z chod-
níků je zakázáno shrnovat do vozovky, má se
ponechat v hromadách na okraji chodníku
při vozovce a nesmí být ztížena jeho případ-
ná nakládka přihrnutím ke stromům. ◗

Ing. Iva Sykáčková, odbor dopravy
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Vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na

pozemních komunikacích a úprava a řízení pro-
vozu na pozemních komunikacích, novelizova-
ná č. 193/2006 Sb., v ustanovení § 12, odst. 1
písm. m) jednoznačně stanoví, že dopravní
značka č. IP 12, kde je uveden symbol s ozna-
čením č. 01, označující parkoviště vyhrazené
podle zvláštního předpisu je vždy doplněna
vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené par-
koviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo těžce pohybově postiženou“
č. V 10f. Tato novela nabyla účinnosti dne
1. 7. 2006. V případě invalidního stání s vyzna-
čeným vodorovným dopravním značením,
které bude neoprávněně obsazeno cizím vozid-
lem, dojde k porušení zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích.

Z výše uvedeného plyne, že všichni majitelé
vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy

musí mít od 1. 7. 2006 nejen svislé dopravní
značení na sloupu, tak i vodorovné dopravní
značení – invalidní znak V 10 f. Podle usnesení
Rady hl.m. Prahy č. 2141 ze dne 14. 12. 2004
provádí společnost TSK hl.m.Prahy na základě
rozhodnutí odboru dopravy městské části prvot-
ní vyznačení svislou dopravní značkou pro drži-
tele ZTP a ZTP/P bezplatně, vodorovné značení
již TSK ze svého rozpočtu nehradí. Povinné
vyznačení vodorovného dopravního značení
provádí na náklady uživatele vyhrazeného parko-
vacího stání po telefonické dohodě některý
z následujících zhotovitelů: ZNAKO p. Kohou-
tek 776 559 336, p. Hanzl 602 619 290, p. Píša
272 931 430 (po 17 hod.), Pražské služby a. s. –
p. Bartoň 737 226 260 (6–8 hod.).

Případné další informace podá odbor
dopravy městské části Praha 11. ◗

Ing. Iva Sykáčková, odbor dopravy

Upozornění pro majitele vyhrazených
parkovacích stání pro ZTP

Správné označení invalidního parkovacího
stání. FOTO: IVA SYKÁČKOVÁ

Praha 11 bude mít poradnu pro podnikatele
Městská část se rozhodla pomoci podnika-

telům, kteří sídlí a podnikají na území
Prahy 11. Ve vestibulu metra Chodov založí
Informační centrum podporované městskou
částí, které bude obyvatelům sloužit již od
1. března. První projekt, který se v těchto pro-
storách uskuteční, je spolupráce s Hospodář-
skou komorou hlavního města Prahy (HKP).
Ta zde bude poskytovat poradenské služby.

„Podnikatelé registrovaní v Praze 11 jsou
ti, kteří se svými daněmi přímo podílejí na
příjmech rozpočtu městské části, proto jim
chceme co nejvíce usnadnit činnost. Potřeb-
nou pomoc při regeneraci domů zde mohou
získat také bytová družstva a společenství
vlastníků. Podnikatelům jsme slíbili podporu,
takže toto je jedna z prvních forem, jak se slib
snažíme naplnit,“ uvedl předseda komise pro
podporu regenerace a zastupitel Prahy 11 Petr
Bauer.

Co mohou podnikatelé ve středisku získat?
Základem snažení těch, kteří se na dráhu pod-
nikání dali, jsou co nejvyšší zisky a co nejnižší
náklady. Mít kvalitní informace o tom, co se na
trhu děje a získat je jako první – to je to nejvý-
konnější palivo v hnacím motoru firmy.
„Komora pomůže svým členům snižovat nákla-
dy nejen tím, že jim mnoho služeb, za které se
jinde platí, poskytne zdarma. Je navíc schopna
vybavit je informacemi, které urgentně potře-
bují,“ řekl ředitel HKP Zdeněk Kovář. Podni-
katel za tyto služby nemusí platit díky tomu, že
vše je hrazeno z fondů EU.

Rating
Pro podnikatele má velký význam projekt
nazvaný Rating malých a středních podniků.
„Ten jim umožňuje snadno a levně získat

objektivní hodnocení odborníků ,zvenčí’ na
prosperitu či neprosperitu, výnosnost či nevý-
nosnost, výkonnost či nevýkonnost podniku.
Jeho vedení se dozví, jak ho řídit dál tak, aby
prosperoval,“ uvedl Kovář. Rating lze využít
například ve smlouvě s obchodním partnerem,
kdy se oba zaváží, že si jej vzájemně poskytnou.
Přesvědčí se tak o tom, že obchodují s důvěry-
hodnou firmou. Rating umožní i lepší přístup
k bankovnímu úvěru, je zásadní informaci pro
účast v projektech, v nichž je možné, se uchá-
zet o peníze z fondů EU.

Certifikát ISO 9001
Malé firmy mohou dostat stotisícový příspěvek
na získání certifikátu ISO 9001. Díky této
značce se pak účastní výběrových řízení, zejmé-
na u státních zakázek. „Faktem je, že 67 pro-
cent malých a středních firem tuto známku,
která je v Evropě velmi rozšířena, nemá,“ říká

předseda představenstva HKP Petr Kužel.
Tento nedostatek jim pak brání v rozvoji.

Podnikatelská akademie
HKP pořádá již nyní pro malé a střední podni-
katele v K centru na Senovážném náměstí číslo
23 bezplatné kursy. Ty se týkají zejména nejno-
vějších trendů řízení podniků, daní a účetnictví,
právní, mzdové či pracovně-právní problemati-
ky. Jejich harmonogram lze najít na www.hkp.cz.

Projektové poradenství
„Podnikatelé, kteří chtějí čerpat finance z fondů
EU, budou mít ve středisku možnost zcela
zdarma získat informace vedoucí k podání pro-
jektu. Na základě něj pak mohou požádat
o finance. Musí však přijít s ideou, na co budou
použity,“ uvedl Bauer.

Další informace najdete v příštích číslech
Klíče a na www.praha11.cz. ◗

Josef Škvor

Budoucí Infromační centrum Hospodářské komory na Chodově. FOTO: JANA JELÍNKOVÁ
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Okrsek 6
Hrycanjuk Bohdan

728 413 270

Okrsek 7
Štefl Václav

723 645 299

Okrsek 8
Douda Radek
723 708 716

Okrsek 8
Stibůrek Martin

720 102 015

Okrsek 9
Kail Roman

723 708 742

Okrsek 1
Guzi Petr

723 639 882

Okrsek 1
Plocková Barbora

720 525 430

Okrsek 2
Rendl Jiří

723 645 295

Okrsek 3
Soukup Libor
723 647 277

Okrsek 4
Nosek Miloslav
720 102 017

Vážení čtenáři, už je to zhruba zase rok, co
jsme Vás naposledy informovali o našem

Obvodním ředitelství Městské policie na
Praze 11. Za tuto dobu došlo k několika změ-
nám, se kterými bych občany Jižního Města
prostřednictvím zpravodaje Klíč rád seznámil.

První změna se týká početního stavu stráž-
níků. V horizontu asi dvou let by naše ředitel-
ství mělo disponovat něco kolem jednoho sta
strážníků. Posílena bude hlídková služba, a po
vyřešení objektu – nové budovy OŘ MP P11
se bude posilovat opět i služba okrskářů (zatím
je to z nedostatku volných prostor nemožné).

Další změny se uskutečnily v obsazení okr-
sků. Na toto téma bych chtěl pouze připome-
nout, že teritorium OŘ MP P11 je rozděleno
na třináct okrsků. Jedenáct je jich na Jižním
Městě a zbývající dva tvoří přilehlé městské
části Šeberov a Újezd. V každém okrsku slouží
jeden okrskář, který tam samostatně a kom-
plexně plní úkoly k zajištění veřejného pořád-
ku. Pro značnou rozlohu okrsků jsme
přistoupili k tomu, že ve vybraných okrscích
(1, 8, 10, 11, 12, a 13) slouží okrskáři dva. Po
dalším plánovitém početním nárůstu strážníků
plánujeme takto posílit všechny okrsky. V sou-
časné době slouží na celém území JižníhoMěsta
devatenáct strážníků okrskářů.

Ke změnám došlo i v jmenovitém obsazení
okrsků. V okrsku č. 1 nahradila strážníka Pet-
rovou Barbora Plocková, v okrsku č. 3 dočas-
ně slouží pouze strážník Libor Soukup.
V okrsku č. 4 slouží místo Šárky Mengerové
strážník Miloslav Nosek, Alenu Štětkovou
v okrsku č. 7 nahradil Václav Štefl. Poslední –

komplexní změna se dotkla okrsku č. 13.
Stávající strážník Bc. Jan Barchánek
byl ustanoven do funkce zástupce
obvodního ředitelství pro okrsky.
Místo něj má na starost tento okr-
sek Martin Korda a pro velkou
rozlohu byl posílen ještě o stráž-
níka Pavla Babiše.

Další změny, které již probíha-
jí nebo které připravujeme, jsou
jednak odtahy vozidel, která tvoří
překážku provozu na pozemních
komunikaci (při této příležitosti bych
chtěl připomenout § 27 odst. 1, písm. c, d
zákona 361/2000 Sb - řidič nesmí zastavit
a stát: na přechodu pro chodce a ve vzdálenos-
ti kratší než 5m předním, na křižovatce a ve
vzdálenosti kratší než 5m před hranicí křižovat-
ky), a v nejbližší době měření rychlosti na vyty-
povaných komunikacích na Praze 11.

Jak již bylo uveřejněno v minulých číslech
zpravodaje Klíč, na Jižním Městě se nacházejí
dvě služebny MP. Jsou to okrsková služebna
Láskova 1815 a služebna OŘ MP P11 U Pře-
hrady 54. V přilehlých obcích jsou to opět okr-
skové služebny Újezd - Kateřinské náměstí 465
a Šeberov – K Hrnčířům 34. Na všech služeb-
nách mohou občané podávat podněty, stížnos-
ti, přicházet s negativními poznatky
a zkušenostmi, ať už se jedná o parkovací neká-
zeň řidičů, o ničení obecního majetku, o nepo-
volených skládkách, nebo s informacemi
o odcizených poklopech kanalizace, o poškoze-
ných telefonních automatech, lavičkách či
zastávkách MHD a dalšími. Abychom mohli

účinně postihovat viníky
dopouštějící se výše zmíně-
ných protispolečenských jed-
nání, neobejdeme se bez Vaší
pomoci. V rámci MP na Již-
ním Městě se mohou občané
obracet na Městskou policii
nepřetržitě na Obvodní ředitel-
ství Prahy 11, U Přehrady 54 nebo
v úředních hodinách na okrskových služeb-
nách Láskova 1815, Újezd – Kateřinské nám.
465 a Šeberov – K Hrnčířům

Na závěr mi dovolte popřát v letošním roce
všem občanům Jižního Města jménem svým
i jménem všech strážníků OŘMP P 11 mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů.

Mgr. Miroslav Růžička,
ředitel OŘ MP Praha 11

Okrskáři na Jižním Městě v roce 2007

Okrsek 5
Čížek David
723 647 152

Okrsek 10
Gemeri Michal
720 102 018

Okrsek 11
Masnica Rudolf

728 401 794

Okrsek 12
Floss Petr

607 739 191

Okrsek 12
Brynda Roman
605 500 317

Okrsek 13
Babiš Pavel

723 743 926

Okrsek 13
Korda Martin
720 402 159

ZOŘO
Bc. Barchánek Jan

606 742 795

Okrsek 10
Majer Zdeněk
720 102 016

Okrsek 11
Kule Tomáš

777 670 864

Úřední hodiny
pro styk s veřejností:
OŘ MP Praha 11
■ U Přehrady 54,
Tel.: – nepřetržitě
267 913 056
nebo 267 912 348

■ Láskova 1815,
St: 15.00–18.00,
tel.: 271911430

■ Újezd,
Kateřinské nám. 465,
Út: 15.00–18.00,
tel.: 272 690 545

■ Šeberov, K Hrnčířům 34,
St: 15.00–18.00,
tel.: 244 913 314
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Vrámci projektu, Poznáváme evropská města se žáci ZŠ Ke Kateřin-
kám zúčastnili ve středu 20. 12. 2006 autobusového zájezdu do

Drážďan.
Dopoledne si prohlédli nejznámější historické památky, jako je Sem-

perova opera, dvorní kostel Hofkirche, Zwinger, zámek Residenzschloss,
Albertinum a Brühlské terasy. Prohlídku zakončili kostelem Frauenkir-
che, který byl zcela zničen při bombardování v únoru 1945. V devade-
sátých letech minulého století se začal stavět znovu podle původních
barokních plánů. V říjnu 2005 byl slavnostně vysvěcen. Dnes patří k nej-
větším magnetům Drážďan. Žáci byli uchváceni jeho pohnutou historií
a obdivovali jeho bílou stavbu svítící do dáli a klenbu s freskami.
Po prohlídce kostela se všichni přesunuli na náměstí Altmarkt, kde

navštívili tradiční vánoční trh Striezelmarkt, který je nejstarším vNěmec-
ku. Jeho historie sahá až do roku 1434. U stánků si žáci mohli zakoupit
typické dřevěné krušnohorské hračky a jiné upomínkové předměty.
Mohli ochutnat tradiční německou klobásu a dětský punč. Uprostřed

trhu obdivovali dřevěnou krušnohorskou pyramidu, která byla pro své
rozměry zapsána do Guinessovy knihy rekordů. Je vysoká 14,6 metrů
a zdobí ji 46 otáčecích figur.
Odpoledne patřilo nákupům. V obchodních domech, na ulici Prager

Strasse, mohli žáci dokoupit vánoční dárky pro své rodiče, sourozence
a kamarády.
V podvečer opouštěli Drážďany plni dojmů a zážitků. ◗

Věra Horáková, ZŠ Ke Kateřinkám*

Zadejte se, prosím
Společenská výchova na základní škole? Proč ne! Všichni jsme sledo-
vali v podzimních sobotních večerech na programu ČT 1 soutěžní

klání našich celebrit v taneční soutěži „Star dance“. Takže uspořádání
soutěže pro žáky Základní školy Pošepného náměstí 2022 vypadalo, že
kopíruje aktuální společenské dění. Šlo však o shodu okolností.
Zaměřit se na společenskou výchovu vyplynulo z poslední před-

prázdninové akce školy, kdy se tradičně loučíme s našimi deváťáky ve
školním atriu. Tehdy celý program končil „taneční party“ a její přijetí
přineslo nové podněty k zamyšlení. Někteří raději v rozpacích odešli,
jiní sledovali dění z povzdálí. Utvořila se však skupinka chlapců a dívek,
kteří se velmi dobře bavili, s nadšením tančili při živé hudební produk-
ci a bezprostředně vyzývali členy učitelského sboru k společnému tanci.
Pozorování celého dění mi vnuklo myšlenku o uspořádání předvá-

nočního plesu pro všechny žáky, učitele i rodiče. Nápad byl pedago-
gickým sborem i dětmi přijat s nadšením a vznikl velkolepý projekt
s multimediální projekcí, živou hudbou a kulturním programem, ve
kterém se vystřídalo na 250 účinkujících.
Společně prožité odpoledne a večer v CK Zahrada byl všemi

zúčastněnými přijat s velmi kladnou odezvou a přispěl nejen k napl-
nění prvotní myšlenky, ale k utužení vztahů mezi dětmi navzájem,
mezi žáky a učiteli a rovněž mezi školou a rodičovskou veřejností.
Prožitá společná radost zastínila náročnou přípravu a bude moti-

vací pro příští podobné akce. ◗
Mgr. Dagmar Havlíčková, ředitelka ZŠ Pošepného náměstí

Evropský sociální fond
a základní školy Jižního Města
Základní škola Květnového vítězství 1554 a Základní škola Pošepné-

ho náměstí 2022 se staly úspěšnými nositeli grantového programu
v rámci Evropského sociálního fondu JPD 3. K čemu může sloužit
základním školám finanční podpora od Evropské unie? Např. na vzdělá-
vání učitelů, podporu výuky informatiky, ekologie a environmentální
výchovy a také na podporu poznávání národnostních menšin. Velmi zají-
mavé dopoledne s touto tématikou proběhlo před Vánocemi v KC
Zahrada, kde žáci a učitelé Základní školy Pošepného náměstí 2022
uspořádali program, ve kterém byli hlavními účinkujícími právě děti
pocházející z jiných zemí, než České republiky. Představily zajímavosti
a kulturu svých zemí, pozvaly k návštěvě do rodných zemí prostřednic-
tvím jimi vytvořené mezinárodní cestovní kanceláře, ukázaly i typické
předměty, či oděvy v malé módní přehlídce. Přednášely básničky, zpíva-
ly písně ve svém mateřském jazyce, nebo učily spolužáky v sále různými
jazyky zdravit. S velmi zajímavým kulturním programem vystoupili
i hosté ze Svazu Vietnamců v České republice. Předvedli typický lví tanec
a různá bojová umění. A protože společným jazykem je všem angličtina,
na závěr si všichni společně zazpívali anglickou píseň „Clementine“.
Celý pořad sledovali členové redakční rady ze Základní školy Květ-

nového vítězství 1554, kteří zpracovávali zpravodajství pro informování
žáků jejich základní školy.
Velmi přátelskou atmosféru zachycuje profesionálně natočený film,

jehož projekci shlédnou rodiče při třídních schůzkách. ◗
Mgr. Dagmar Havlíčková, ředitelka ZŠ Pošepného náměstí

Žáci ZŠ Ke Kateřinkám
v Drážďanech

Žáci ZŠ Ke Kateřinkám na náměstí Altmark. FOTO: VĚRA HORÁKOVÁ

Ples Základní školy Pošepného náměstí v KC Zahrada.
FOTO: DAGMAR HAVLÍČKOVÁ

Multikulturální projekt Základní školy Pošepného náměstí.
FOTO: DAGMAR HAVLÍČKOVÁ
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Opravdu a bez přehánění je možné označit
výstavu výrobků ze skla, která je k vidění

v Kulturním centru Zahrada, přívlastkem
pozoruhodná. Opravdu a bez přehánění je
možné tímto přívlastkem označit i autora, čes-
kého skláře sedmé generace pana Michala
Zahradníka. Vyučený foukač technického skla,
(sklárna Kavalier v Sázavě), absolvent průmy-
slové školy elektrotechnické, šikovný a plný
nápadů, předvádí nám pan Zahradník exponá-
ty, nad kterými nevěřícně kroutíme hlavou.
Nebo už jste viděli skleněný parní stroj, který
je funkční, nebo Stephensenovu Raketu z roku
1829, samozřejmě skleněnou, která se může
pohybovat rychlostí šesti kilometrů za hodinu
a těch kilometrů již najela odhadem asi pat-
náct? A řada dalších podobných „ strojů “, ale
také zvířat a zvířátek, od bájných Pegasů přes

velblouda a slona ke kočičkám a pejskům,
zdobí vitríny galerie Zahrady.

Michal Zahradník nás přesvědčuje, že zcela
právem je nositelem řady ocenění a vícenásob-
ným rekordmanem v kategorii kuriozit a světo-
vých unikátů (český rekord letu skleněného
letadla, ceny na festivalu rekordů a kuriozit
v Pelhřimově a další). A protože je, jak již bylo
řečeno, plný nápadů, nedají na sebe další výrob-
ky, potažmo rekordy a ceny jistě dlouho čekat.

Výstava výrobků ze skla v Kulturním centru
Zahrada potěší velké i malé návštěvníky. Potěší
a možná i inspiruje. A pro ty, kteří se chtějí
časem pochlubit vlastními skleněnými výrobky,
mám dobrou zprávu. Pan Zahradník je připra-
ven podělit se o zkušenosti a sklářský kumšt
v kurzech, které se v Zahradě připravují. Chce-
me oslovit školy a pozvat děti na „velkou sklář-

skou dílnu“. A možná, že tohle krásné a tradič-
ní české umělecké řemeslo nalezne, díky
Michalu Zahradníkovi a Kulturnímu centru
Zahrada, své nové mistry.

Výstava „Technické sklo trochu jinak“ potr-
vá v Kulturním centru Zahrada do konce
února. Přijďte se podívat, nebudete litovat. ◗

Jaroslav Kratochvíl

Žánrové výlety
v Chodovské tvrzi
Chodovská tvrz se ve své hudební činnosti věnuje

především komorní hudbě. Vychází ze svého his-
torického charakteru a snaží se být cílem hudbymilov-
ných návštěvníků, kterým často nabízí i vzácné hudební
lahůdky. Přestože je dramaturgie Chodovské tvrze pruž-
ná a přizpůsobivá a přeje i novým směrům, je v uvádění
různých novinek spíše opatrná, s ohledem na diváky a na
uměleckou úroveň. Takový „crossover,“ jako třeba smyč-
cové kvarteto se sólistou na vozembouch, zřejmě na Cho-
dovské tvrzi v dohledné době neuvidíme.

I v uvádění dalších žánrů byla Chodovská tvrz dlou-
ho opatrná. Určitým průlomem se stal cyklus „Šanson,
věc veřejná“ s Rudolfem Pellarem,Milanem Jírou, Janem
Petránkem a hosty, úspěšně uváděný již více než dva
roky. Nejbližší pořad z tohoto cyklu se koná v pondělí
12.února.

Únorový program je navíc rozšířen o písničkáře a fol-
kové zpěváky.

Ve středu 7. února vystoupí šansoniérka a kytaristka
Jana Rychterová, jejíž nové CD „To je život“ nedávno
pokřtili Miloš Zeman, Petr Kostka, Rudolf Pellar
a Milan Jíra. Ve stejnojmenném pořadu na Chodovské
tvrzi s ní vystoupí také houslista Vladimír Pecháček.

Ve středu 21. února vystoupí Radek Tomášek, býva-
lý protagonista skupiny Rangers. Ještě před jejím pře-
jmenováním na Plavci se vydal na úspěšnou sólovou
dráhu. Některé jeho písně se staly hity, a to nejen v době
vzniku, ale i dnes v pořadech rozhlasových stanic zamě-
řených na folk a country.

V minulém roce měl velký úspěch pořad s herci a zpě-
váky Martou Balejovou, Petrou Konvičkovou, Filipem
Sychrou, Zdeňkem Kovářem a Radimem Linhartem,
věnovaný nedožitým devadesátinám legend Edith Piaf
a Franka Sinatry. Vyslyšeli jsme přání účastníků tohoto
pořadu i těch návštěvníků, na které se tehdy nedostalo,
repríza se koná v pondělí 26.února.

Doufáme, že pravověrní a purističtí vyznavači vážné
hudby budou tento únorový žánrový výlet Chodovské
tvrze tolerovat. I pro ně je připraveno mnoho koncertů.◗

Vladimír Levický

Fotoklání Pohyb(y) v životě
Jižního Města dobojováno
Kulturní centrum Zahrada za podpory grantu MČ Praha 11 vyhlásilo 1. září 2006

fotosoutěž „Pohyb(y) v životě Jižního Města“. Název soutěže v sobě zahrnoval i její
téma. Exkluzivním partnerem ročníku se stala společnosti Centrum FotoŠkoda.

37 fotografů a fotografek přihlásilo do listopadové uzávěrky 144 snímků do kate-
gorie „nejlepší jednotlivý snímek“ a dalších 114 fotografií v celkem 22 fotografických
cyklech do kategorie „nejlepší soubor/ seriál“. To je nejvyšší počet autorů i snímků
v dosavadní čtyřleté historii soutěže.

Před porotou ve složení Jan Meixner (1. zástupce starosty MČ Praha 11), Jana Jelín-
ková (redaktorka zpravodaje Klíč), Michal Fikejz (profesionální fotograf ), Marian
Lechnýř (prezident fotoklubu Kamzíci) a Tomáš Rulf (dramaturg pořadů pro dospělé
- Kulturní centrum Zahrada) stál nelehký úkol – posoudit a zvolit nejlepší práce.

Zpracováním i námětově byla skupina fotografií velmi různorodá – vedle momen-
tek s dětmi, domácími mazlíčky či pohybovými aktivitami stála četná kolekce zachy-
cující noční Jižní Město, všední shon, dopravu nebo přírodní scenérie i rozmary počasí.
Převážná většina snímků pocházela z digitálních fotoaparátů.

Jak by v očích poroty vypadal ideální snímek? Mezi důležité prvky patří přináleži-
tost k tématu (pohyb a zároveň Jižní Město), dále kvalitní technické i estetické zpra-
cování, porotci zároveň oceňovali netradiční invenci či vtip.

Z prosincového komorního vyhlášení vítězů si nakonec odnesli hlavní ceny v cel-
kové hodnotě 7 000,- Kč tito soutěžící: David Douša (1. místo, snímek Ujedu všem),

Martina Šimková (2. místo,
Něco nového), Jana Sudková
(3. místo, Pagannini z LŠU),
dále pak Kateřina Nováková
(1. místo, seriál Bez názvu),
Milena Kaprálová (2. místo,
seriál Bruslení) a Jiří Kuča (3.
místo, seriál Jižní Město
večerní). Všichni vyhlášení
účastníci dostali drobné
dárky od partnera soutěže
Centra FotoŠkoda, kterému
tímto patří velký dík.

V lednu 2007 byla
z vybraných soutěžních foto-
grafií uspořádána rozsáhlá
výstava v prostoru galerie
Zahrady. Oceněné snímky si
můžete prohlédnout na
www.kczahrada.cz ◗

Tomáš Rulf

Pozoruhodná výstava v Zahradě

Tvorba Michala Zahradníka. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Vítězná fotografie
Davida Douši – Ujedu všem. FOTO: ARCHIV
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Asi tři sta dětí z dětských domovů, z celé
republiky, se utká v chodovském areálu

Zeleného zdraví již za pár týdnů. Hudebně
sportovní festival OUT of HOME 2007,
který je v ČR první a ojedinělou akcí svého
druhu, by měl přilákal až pět tisíc diváků. Děti
se utkají během dne v netradičních sportov-
ních disciplínách, které si zatím neměly mož-
nost vyzkoušet. „Chceme, aby se akce stala
tradicí. Přejeme si, aby sem děti jezdily rády,
bavilo je to a nalezly si tu nové přátele. Chce-
me v nich podporovat sportovního ducha,
ukázat jim, jak se dá trávit volný čas a zároveň
je učit hrát fair play,“ říká organizátor akce
a předseda o.s. SK Xstream Racing Team
Robin Čumpelík.
Na realizaci festivalu se podílí kromě SK

Xstream Racing Teamu také o.s. Múzy dětem.
„Múzy spolupracují již řadu let s dětskými
domovy, za dětmi jezdí a znají tuto problema-
tiku. SK Xstream Racing se zase věnuje spor-
tu a jeho propagaci. Rozhodli jsme se, že
dáme dohromady akci, kde se pobaví nejen
děti a dospělí, ale všichni podpoří v jednu

chvíli stejnou myšlenku,“ upřesňuje Robin
Čumpelík.
Pro veřejnost je připravena hudební pro-

dukce, která se bude odehrávat pár kilometrů
od areálu Zeleného zdraví. Koncerty začnou
kolem druhé hodiny odpolední a vystřídá se
tady asi patnáct kapel nejrůznějších žánrů. Poz-
vání zatím přijali např.: PEHA, České klarine-
tové kvarteto, PSH aj. Děti z dětských domovů
budou po vyhlášení výsledků do hudebního
areálu dopraveny.
Výtěžek koncertu půjde na projekt Život

nanečisto (www.zivotnanecisto.cz), který startu-
je již 26. ledna a hlavním realizátorem jsou právě
Múzy dětem. „Chceme upozornit nejen na to, že
patříme v Evropě k zemím, kde máme největší
počet dětských domovů. Veřejnost by také měla
vědět, že se příliš nemyslí na děti, které odcháze-
jí z dětských domovů. Často si totiž nevědí rady
s reálným životem a překážkami a jen zřídka se
jim daří zapojit se a obstát,“ upřesňuje Klára
Chábová z o.s. Múzy dětem. Život nanečisto je
proto zaměřen na integraci dětí do všech oblastí
společenského života. Ty by měly během semi-

nářů pochopit, že na sobě musí pracovat
a nevzdávat se po prvním neúspěchu. Výtěžek
z festivalu OUT ofHOME půjde právě na tento
projekt. Podpořit projekt můžete i vy zasláním
SMS ve tvaru DMS ZIVOTNANECISTO na
číslo 87777. Cena zprávy je 30 Kč, na účet pro-
jektu půjde 27 Kč. ◗

Petr Hrabal

Florbal
v TJ JM Chodov
Oddíl TJ JM Chodov vás zve na své únorové

domácí zápasy. Muži i ženy TJ JM Chodov
vstupují do důležité části soutěže, ve které budou
bojovat o co nejlepší výchozí pozici pro play off..
Ženy vstupují do nadstavby základní části, proto
není jisté, které utkání a s kým budou hrát na
domácí palubovce. Aktuální rozpis bude k dis-
pozici na www.florbalchodov.cz. Junioři budou
bojovat hlavně o udržení v nejvyšší juniorské
soutěži. Přijďte se podívat, jak vypadá jeden
z nejrychlejších halových sportů ve vrcholové
podobě! Na všechny zápasy florbalistů a florba-
listek Chodova jste srdečně zváni. Doufáme, že
se na některý víkendový florbalový podvečer
v hale na Chodově přijdete podívat. ◗

Petr Hrabal, TJ JM Chodov

Mistrovství ČR ve snookeru na JM
Chcete vidět snooker – kulečník džentlmenů - na vlastní oči? Mate možnost. V Megasportba-

ru v obchodním centru Chodov v Roztylské ulici se odehraje mistrovství republiky v tomto
sportu a vy můžete být u toho. V průběhu zápasů platí pro hráče i diváky v prostoru mistrovství
zakáz kouření. Jednotlivé zápasy můžete shlédnout v období mezi 8. a 11. únorem 2007.

Časový program
celého mistrovství
je naplánován takto:
osmifinále 8. února 14.00 až 22.00
čtvrtfinále 9. února 14.00 až 22.00
semifinále 10. února 10.00 až 22.00
finále 11. února 17.00 až 23.00
Pro diváky závěrečných zápasů
bude připravena minitribuna
a vstup je zdarma!
Těšíme se na vaši návštěvu. ◗

Michal Šíma

Ojedinělý festival OUT of HOME na Chodově

Ivan Trojan spolupracuje s múzami již
dlouho a bude také na Jihoměstském fes-
tivalu. FOTO: PETR HRABAL

Pozvánka na nejbližší utkání
florbalistů TJ JM Chodov
Přijďte se podívat na jeden
z nejrychlejších sportů NAŽIVO
■ sobota 3. 2. 2007 (Extraliga mužů)
17:30 TJ JM Chodov – Sokol Pardubice

■ sobota 24. 2. 2007 (Extraliga mužů)
20:00 TJ JM Chodov – Bulldogs Brno

■ sobota 17. 2. 2007 (1. liga juniorů)
19:00 TJ JM Chodov – FBŠ Bohemians

■ sobota 24. 2. 2007 (1. liga juniorů)
13:30 TJ JM Chodov – SC Hattrick Brno

■ neděle 25. 2. 2007 (1. liga juniorů)
15:30 TJ JM Chodov – Bulldogs Brno

Snookerového MČR se zúčastní i komentátor
Eurosportu Tomáš Kejla. FOTO: ARCHIV

PLAVECKÉ KURZY DELFÍNEK

bazén SŠ, SOU Praha 4
– Zelený pruh 1294/50

kurzy pro děti od 3 do 18 let:
pátek 15.00–16.00 hod.,

16.00–17.00 hod.,
17.00–18.00 hod.

kurzy pro dospělé:
pondělí a čtvrtek
19.00–20.00 hod.

Možnost přihlášení i v průběhu
kurzů. Kurzy jsou určeny
pro neplavce i plavce.

Bližší informace a přihlášení
ing. Pavel Veselý

tel.: 222 953 915, 723 815 874
a na internetových stránkách
www.delfinek.euweb.cz

KD KLUBKA PŘIJME
lektorku pro práci s dětmi

na 75% úvazku. Pedagogické vzdělání nutné.

KD KLUBKA – PEXESO
Pro děti, které rády hrají stolní hry, je připraven

10. – jubilejní – ročník TURNAJE V PEXESU.
2.2.2007 přijďte všichni, kteří rádi soutěžíte.
Registrace do soutěže proběhne od 8.30
do 9.00 hodin. Po zápisu se začne soutěžit.

Pozdější nástup není možný! Na výherce čekají
pěkné odměny. Startovné 20 Kč.

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHODOV PŘIJME
pro pracoviště V Benátkách 1751

kvalifikovanou učitelku. Nástup: březen 2007.
Informace na telefonním čísle 602 252 433.
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Kdo se ještě nesetkal s pojmem mateřské centrum a bude se pídit po
jeho obsahu, nejspíš narazí na vysvětlení, že je to zařízení, které slou-

ží jako kontaktní místo pro předškolní děti a jejich rodiče, kteří jsou na
mateřské nebo rodičovské dovolené. Dětem poskytuje první zkušenosti
s jinými dětmi, maminkám dává možnost na chvíli vystoupit z kolotoče
celodenní péče o dítě a domácnost, načerpat nové síly, ale také se reali-
zovat a uplatnit. Děti si pohrají, maminky se jim mohou nerušeně věno-
vat, strávit společně příjemný čas nebo ho věnovat jen sobě. Ve většině
mateřských center je nabízen široký program nejen pro děti – výtvarná
dílna, cvičení, zpívání, divadélko apod., ale i pro rodiče – vzdělávací
kurzy, přednášky, cvičení, poradenská služba, hlídání dětí. Zakladatelka
hnutí mateřských center v ČR Rut Kolínská dokonce tvrdí, že mateřská
centra, dnes suplují mnoho ze sociálních činností, které dříve probíhaly
pod patronací církví, stávají se komunitními centry svépomoci pro
všechny generace.

Mateřská centra jsou nezisková, dobrovolná, fungují na principech
svépomoci a solidarity. Jsou podporovánaMěstskými či Obecními úřady,
Ministerstvem práce a sociálních věcí a financována z grantů těchto nebo
i jiných institucí. Jsou dnes nazývána „školou občanského života“, jeli-
kož jsou podmíněna aktivitou rodičů, jejich zájmem o okolí, o věci veřej-
né. Slouží jako prevence patologických jevů. Psychologové se shodují
na tom, jak je pro rodiče důležité narušit stereotyp péče o dítě v izolova-
né domácnosti, dokázán je pozitivní vliv na matku i dítě.

První mateřské centrum v České republice vzniklo v roce 1992
v Praze a dnes jich je asi 150. Naše mateřské centrum „Lísteček“ vznik-
lo nesměle se začátkem nového roku v bývalých prostorách MŠ v ulici
Hrabákova. Zatím funguje v jedné místnosti, ale má podporu zástupců
MČ Praha 11 a záleží jen na zájmu a získaných prostředcích, do jakých
„rozměrů“ se rozvine. A proč vzniklo? Za sebe můžu odpovědět, že mi
chybělo, zvlášť v zimním období. Chybělo mi také, protože chci, aby

okolí bydliště bylo příjemné místo pro dětství mých dětí, a aby jsme
nemuseli za kultivovaným prostředím vyjíždět z Jižního Města pryč.

Dne 10. února proběhne v našem mateřském centru také Bazárek
dětských věcí v době od 15 do 17 hodin, kde může kdokoli nabídnout
hračky, oblečení, knížky, kočárky atd. Srdečně vás, také zveme na sobo-
tu 24. února, kdy se u nás koná Karneval s tombolou, hrami, tancová-
ním. Lístky je možné zakoupit v Lístečku nebo zarezervovat na tel.: 737
553 219, 736 273 352.

Doufám, že naše centrum Lísteček bude k užitku, a vy všichni jste
srdečně zváni každé pondělí a středu od 10–12 hodin, kdy je otevřena
herna, cvičení a malování. ◗

Milena Rážová

Nové mateřské centrum na Jižním Městě

Maminky s dětmi v mateřské centru Lísteček. FOTO: MILENA RÁŽOVÁ
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S Járou
do nového roku

Blížila se silvestrovská půlnoc. Proslavená
Kateřina Neumannová, nečekaně odpoča-

tá zrušením letošní Zlaté lyže, se už těšila na
svůj novoroční pozdrav české televizní veřej-
nosti. U nás doma na Opatově ale vzrůstala
nervozita: Jak přečká Jára útok milovníků adre-
nalinových jevů, uskutečňovaných na cizí účet?
Jára je kocour, milý od nazlátlých očí přes

podobnou na hřbetě a žíhané boky až po bílou
kávu na bříšku, i když „za pár“ už tříletý. Nebu-
de mít potomky, o to vstřícnější je k našim pra-
potomkům. Naše mladší generace nám ho
přechodně naděluje v časech vhodných pro
dovolené. Skvěle nám tak pomáhá k přechod-
nému vzniku drobných finančních úspor, ke
zvětšující se ztuhlosti kloubů a k dalšímu zvý-
šení účasti v nejpočetnější světové sektě vyzna-
vačů Namodrale Svítícího Oltáře. Jára se
v našem příbytku orientuje zcela bezpečně, už
pár minut po nástupu na novou šichtu a pro-
středí i nás přijímá docela milostivě. Znejistí-
me pouze, když se z balkonu hloubavě zahledí
na rám dveří a pak na nás vevnitř. Doma má
totiž zvnějšku zvoneček, aby mu mohl být
umožněn návrat a mezitím dovnitř netáhlo.
Nejsme si, ale zcela jisti, co všechno jeho
pohled obnáší, a tak to statečně přežíváme.
Už potřetí je však Jára u nás na návštěvě

spojené s oslavou nového roku a to máme

vždycky bezpečně navrch. Jakmile se, zpravidla
ještě odpoledne, ozve zvenčí první detonace,
mám vždy znovu pocit, že by si měli najímat
kočky do svých služeb statici. Jára okamžitě ví,
kde jsou v bytě dvě místa, položená nejdál od
všech oken a obklopená nejsilnějšími zdmi.
Když mu neprozřetelně jdu upravit úkryt, pře-
sune se přezíravě do onoho druhého. Ať se nám
staří nepletou do života! Myslím ale, že tento-
krát gesto jen skrývá, že má především strach.
Ten vzrůstá s blížící se půlnocí. Nepomáhá
zatemnění a pevné uzavírání oken, nic neřeší
pokusy chovat, jinak radostně povolného,
kocoura na klíně. Když pak v naživo skládané
dramatické Novoroční se světelnými efekty
nastoupí amatérští pyrotvůrci, často příliš
neznalí pořízených nástrojů, s úderem půlnoci
k maximálnímu forte, zmizí Jára natrvalo. Od
včerejška, kdy se jen z pouhého rozmaru odra-
zil z nízko položeného videa a zmizel u stropu
v úzké, málem neexistující škvíře za řádkou
knih, postavených z nouze na vrchu vysoké
knihovny, už vím, že je marné ho hledat.
Víc jak hodinová pyromanská skladba,

občas téměř Osudová a vzápětí kakofonie,
konečně doznívala, ale Jára stále nikde. Dou-
fám, že aspoň policii a zejména nemocnicím
mezitím nepřibyla zbytečná nadpráce. I pyro-
maniaci mají právo žít!
Teprve po páté hodině ranní, již v novém

roce, tak předznamenaném slovním štěstím,
zdravím a vším ostatním dobrým, a ve skuteč-
nosti začínajícím tak pošmourně, jsem Járu

uviděl. V šeru pokoje se tyčil v poloze, známé
už z alabastrových sošek ze starého Egypta. Po
odstranění zatemnění a otevření balkónu se
ten hodný tvor rychle nabažil zjištění, že svět,
dokonce i ten jihoměstský, vypadá už zase jako
vcelku normální. A začal se lísat. Tak, že jsem
na okamžik propadl víře v hlubší vztah mezi
vnímavým zvířetem a dobrým (samozřejmě)
člověkem. Pak mi paměť vybavila poznatky
psychologů o následcích stresu. Sáhl jsem po
malém sáčku Kočičího blaha a vytlačil jeho
obsah domisky. Pokusy o výrobu statické elek-
třiny, za pomoci mých nohou, okamžitě usta-
ly. Pečlivému čtenáři pragmatické
trojobrázkové Garffieldovy encyklopedie se
okamžitě vybavila kapitolka „Jsem přesvědčen,
že nás poutá něco hlubšího…“ – „…“ –
„Nemělo by se zapomínat na úlohu plné misky!“.

Začal šťastný a veselý nový rok 2007. ◗

Jiří Bartoň

Do čtvrtého desetiletí (12)

Jára. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Výhledy z Prahy 11
Stačí se ohlédnout jen málo západněji od průhledu na Pražský hrad a máme
před sebou zajímavé panoráma. Tvoří je objekty v prostoru mezi Türkovou

ulicí a dálnicí. Převážně jsou komerčního charakteru, dva, pojaté horizontálně,
představují místní dominanty. Seskupeny jsou poblíž obloukové lávky, které tro-
chu pyšně, ale opodstatněně říkáme Jižní brána Prahy, i když k hlavnímu městu
samozřejmě počítáme i zástavbu před ní. První plán, malířsky řečeno, je v našem
výhledu tvořen částí „staré“ zástavby, ale i ta se v poslední době proměňuje
a dokonce mění barvu, a důležitou stanicí Hasičského a záchranného sboru hl.
m. Prahy. Na konci svažující se zastavěné plochy tušíme tok Vltavy. Za ním jsou
dobře viditelné západní svahy s ústřednímmotivem Strahovského stadionu a před
ním větrací objekt Strahovského tunelu. Dost zajímavého, ne? ◗

Jiří Bartoň

Dílo hledá autora
V Hájích, v sousedství charakteristického výškového objektu

Kupa, se tyčí keramické Šachy. Tvarově a barevně příjemná
skulptura na důstojné úrovni. Snad elegantní skupinka monar-
chů s doprovodem, totiž král,
královna a střelec, případně
věž. Jen zůstává nezodpověze-
né, zda zbývající čtvrtý článek
je buclatý pěšec nebo taburet
dámy. A nejasným je stále
i autor, po kterém jsme již
před léty pátrali. Laskavostí
Jiřího Homoly bylo tenkrát
alespoň ověřeno, jak se kera-
mický objekt správně jmenu-
je, a že byl po poškození od
zahraničních turistů restauro-
ván v roce 1966 akad. socha-
řem Josefem Adamcem
v dílnách Střední umělecké
školy Žižkovo náměstí. J.
Adamec není neznámý, spo-
lupracoval například na
obnově sochy Atlase ve Vrt-
bovské zahradě a jsme rádi, že
dal Šachy hezky do pořádku.
Ale autor je autor a zatím
uniká. Poradí někdo? ◗

Jiří Bartoň Šachy. FOTO: JIŘÍ BARTOŇPrůhled mezi ulicí Türkovou a dálnicí FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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S Karlem, kterého už nějaký ten pátek znám,
jsme se potkali na Opatově, kde vystupoval.

Mě a ostatní bravurně bavil celý večer. Tančilo se,
hýřilo a popíjelo, jak je dobrým zvykem s muzi-
kanty. Nebyl sicemoc upovídaný, a část jsem také
nemohla publikovat, i přesto tam důležité infor-
macemáte. Chodímna jejich večírky celkempra-
videlně a mohu je jen doporučit. Jsou totiž pro
široké generace a hudbu v původním podání
Petra Nováka zná opravdu každý.

■ Potkáváme se v Kulturním domě Opa-
tov, jak na tebe tento prostor působí?

Použil bych na to sousloví „tady je to pohoda“.
Opravdu zde hraji rád, chodí sem hodně lidí,
sál má příjemnou akustiku i atmosféru. Takže
pokud tam mohu vystupovat, ať už sám, nebo
společně s kapelou Beatovens, tak tam hraji rád.

■ A kde tě ještě mohou fanoušci potkat,
slyšet?

V Praze máme pravidelnou štaci s kapelou ve
slavném Mánesu, kam si nás mohou fanoušci
(to slovo nemám rád) přijít poslechnout každou
druhou středu v měsíci. Mánes má své staré

a nenapodobitelné kouzlo. No a na Jižním
Městě budeme opět 16. února, a to na Chodo-
vě, podrobnosti ale v tuto chvíli nevím, a tak je
potřeba se na ně podívat na internetových strán-
kách. No a ti mimopražští mohou přijít třeba 3.
února do Žlezného Brodu, 10. února doMohel-
nice, nebo 17. února doMoravských Budějovic.
Jinak lze všechny naše aktuální koncerty (i

ty moje) sledovat na stránkách www.karelkaho-
vec.cz, máme to tam napsané prakticky až do
prázdnin a když něco přibude, hned to tam
doplňuji.

■ No a pokud ti zbude volný čas, jak jej
trávíš?

No když náhodou nějaký zbude, tak taxika-
řím....vlastně tedy pracuji. Mám to jako práci
a zároveň koníčka, prostě mě to baví. No a když
je hezky, tak jezdím na chalupu.

■ Co se týká hudby, co si rád poslechneš
a kdo je tvůj vzor?
Nemám vyhraněný vkus, poslouchám prak-

ticky všechny žánry od každého něco, hlavně
když je to melodické a dobré. No a v současné

době je jednoznačně mým vzorem kytarista
Albert Lee... to je „pan“ kytarista, a proto ho
mám rád.

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

Posunul bych čas a vrátil bych se do začátku big
beatu, starého rock’n’rollu, to by určitě stálo za
to, to bych byl nadšený.... ◗

Rozhovor vedla Jana Jelínková

Na slovíčko
s Karlem Kahovcem

8 +1 dobrý důvod proč zajít do knihovny
1. Městská knihovna v Praze (MKP) je zřizována a financována Hl. m. Praha.
Protože do pražského rozpočtu přispíváte i vy, tak proč nevyužít služeb, které
si platíte?

2. Knihovny jsou pro všechny. Můžete být z Prahy, Ostravy nebo třeba z Hano-
je, pokud máte nějaký doklad o své osobě, tak vám nic nebrání stát se naším
čtenářem. Děti a mladí do 15 let neplatí nic, starší pak 80 Kč na rok (20 Kč
za legitimaci, 60 Kč zápisné).

3. Do knihovny to není daleko, určitě ji máte někde v okolí. Síť poboček MKP
tvoří 46 knihoven + Ústřední knihovna, „kamenné“ knihovny doplňují
zastávky tří bibliobusů. Na Praze 11 najdete pobočky Opatov (Opatovská
1754) a Jírovcovo náměstí (v budově ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí
1782). Seznam všech poboček MKP s kontakty a otevírací dobou je na
http://www.mlp.cz/knih-sit.php .

4. V knihovně si půjčíte nejen knihy, ale také časopisy, hudební CD, kazety,
mapy a také třeba obrazy z artotéky, která je součástí pobočky Opatov.

5. V každé pobočce je pro čtenáře zdarma přístupný internet a v některých nabí-
zíme také bezdrátové připojení (Opatov).

6. Chtěli byste mít doma ty nejznámější české všeobecné encyklopedie? „Vlastně-
te“ je virtuálně! Přes webové stránkyMKP totiž můžete vstoupit do sedmi elek-
tronických databází. Jednou z nich je i COTO.JE, která obsahuje Malou
československou encyklopedii, Ottův slovník naučný a Encyklopedii Univer-
sum. Více o databázích na http://www.mlp.cz/databaze2.htm.

7. Mnoho akcí je určeno dětem i dospělým - soutěže o drobné odměny, tvoři-
vá odpoledne, hlasitá čtení, koncerty, výstavy atd. Aktuální pozvánky vysta-
vujeme na http://www.mlp.cz/zveme.php .

8. Říkáte si teď, že uváděné odkazy na webové stránky jsou vám k ničemu, pro-
tože neumíte pracovat s internetem? Tak to změňte, a naučte se to na počí-
tačových školeních, která pro veřejnost knihovny pořádají zdarma (např.
v knihovně Opatov nebo Smíchov).
Tak to by bylo těch v titulku avizovaných 8 dobrých důvodů, a schází ten

poslední, asi nepraktičtější - dva milióny knih, které má MKP ve fondu, se vám
totiž zaručeně do obýváku nevejdou. ◗

Lenka Hanzlíková

Soutěž pro mladé sólisty
Základní umělecká škola Jižní Město Praha 4, Křtinská 673

ve spolupráci s MČPraha 11 pořádá XIII. ročník soutěže
pro mladé sólisty Jižní Město Music 2007 v oboru komorní
hry, který proběhne dne 3. března 2007.
„Touto soutěží oslovujeme mladé muzikanty z celé Prahy

11. Rádi bychom, abyste využili možnosti změřit své schopnos-
ti na muzikantském poli, ale i možnosti zkusit si svůj reperto-
ár před letošní soutěží ZUŠ MŠMT, anebo jen tak si s chutí
zahrát. Věříme , že občané i soutěžící toto naše pozvání přijmou
a využijete tak možnost k vzájemnému setkání.“ řekl nám
k soutěži ředitel ZUŠ František Hlucháň.

Soutěž je vyhlášena pro tyto kategorie (časový limit):

A/ komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
I. kategorie do 10 let (4–6 minut), II. kategorie do 13 let(4–8
minut), III. kategorie do 16 let (7–14 minut), IV. kategorie
nad 16 let (7–14 minut)
B/ komorní hra s převahou dechových nástrojů
I. kategorie do 10 let (4–8 minut), II. kategorie do 13 let (4–10
minut), III. kategorie do 16 let (6–15 minut), IV. kategorie nad
16 let (6–15 minut)

Podmínky soutěže jsou tyto: pro výpočet věkového průmě-
ru souboru je rozhodující věk všech soutěžících k 31. 8. 2006,
soutěž probíhá jednokolově, soutěžící předvedou skladby dle
volného výběru a časové rozdělení soutěže bude oznámeno po
uzávěrce přihlášek. Přihlášku (jméno soutěžícího, datum naro-
zení, repertoár) zašlete do 9. 2. 2007 na adresu: ZUŠ Jižní
Město, Křtinská 673, Praha 4 149 00, nebo
zus.krtinska@volny.cz. Koncert vítězů bude ve čtvrtek
8. 3. 2007 v 18.30 hod. v sále ZUŠ Křtinská. Bližší informace
vám rádi podáme na tel.: 267 900 135. ◗

Zuzana Drtinová

Karel Kahovec. FOTO: ARCHIV
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Albert Einstein, autor teorie relativity a nositel Nobelovy ceny za fyziku, mj. prohlásil: Jen dvě věci jsou (1. část) - vesmír a lidská
hloupost. Tím prvním si ovšem (2. část). (řešení křížovky z minulého čísla: 1. část – z lásky, 2. část – již podruhé)

DĚTSKÝ KOUTEK
KLÍČE
Pravidelná soutěž

Tak nám uplynul zase další
měsíc a my vám opět přiná-

šíme soutěž, je určena vám –
dětem do patnácti let. V únoro-
vém dětském koutku jsme pro
vás připravili soutěž na téma
Čím bych chtěl být. Napište
nám vaše budoucí povolání.
Napište nám co byste chtěly
dělat, jak byste to chtěly dělat,
proč byste si zvolily právě toto
povolání a můžete si vymyslet
třeba povolání úplně nové. Svá
literální dílka nám pošlete do 10.
února na adresu UMČPraha 11,
redakce Klíče, Ocelíkova 672,
149 41, Praha 415, nebo jej při-
neste do některé z informačních
kanceláří Prahy 11. Na obálku
napište heslo DĚTSKÝ
KOUTEK. Vítězné práce otisk-
neme v našem zpravodaji a jejich
autoři obdrží věcné ceny.

◗
Jana Jelínková

Návštěva v partnerské škole
Ve dnech 15.–19. listopadu jsme měli možnost navštívit naši partnerskou školu Aston Fields Middle Scho-

ol, která se nachází v Bromsgrove, malém městečku nedaleko Birminghamu. Této schůzky se zúčastnili
i kolegové a kolegyně z našich dalších partnerských škol v Maďarsku a Finsku. Jejím cílem bylo připravit
a naplánovat třetí rok našeho společného projektu – Somewhere over the rainbow.

V průběhu dvou vyučovacích dnů, které jsme ve škole strávili, jsme získali mnoho nových přátel, nápadů
a poznatků. ASMF je jen o málo menší než naše škola, v současné době ji navštěvuje přibližně 650 žáků ve
věku od 9 do 13 let. Ale hned na první pohled si určitě všimnete jednoho zásadního rozdílu. Mají málo místa.
Třídy jsou malé, aby se do nich vešli všichni žáci, lavice jsou nahuštěné na sebe. Každý kousíček zdi je využit
pro nástěnky, tabule nebo výstavky prací žáků.

Mohli jsme vstoupit do různých vyučovacích
předmětů. Viděli jsme tělesnou výchovu, informati-
ku, dějepis, francouzštinu, šití, vaření, práci se dře-
vem a přírodopis.

Velmi vlídné a přátelské bylo i přijetí paní sta-
rostkou na radnici, při kterém jsme získali mnoho
informací o historii celé oblasti, ale i o jejich plánech
do budoucna.

Trochu času zbylo i na kulturu. Společně s naši-
mi přáteli a princem Charlesem jsme zhlédli před-
stavení Shakespearovy Zimní pohádky v divadle ve
Stratfordu nad Avonou. A navštívili jsme středověký
hrad ve Warwicku.

S sebou domů jsme si přivezli mnoho dojmů,
zážitků a zkušeností.

Prohlédnout si některé z projektových prací
a více se dovědět o naší spolupráci můžete na
www.zsmilicov.cz. ◗

M. Jeřichová, V. Veselá, K. Vodičková
ZŠ s RvJ K Milíčovu

Žáci Základní školy K Milíčovu v Bromsgrove.
FOTO: ARCHIV
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Kurzy v Zahradě
Pomalu, ale jistě skončilo první školní polo-

letí a na nás na rodičích je, abychom opět
rozhodli. Rozhodli o tom, kde naše děti budou
trávit volný čas. V Kulturním centru Zahrada
najde většina z nás na tuto otázku také uspoko-
jivou odpověď. Zahrada nabízí skutečně nepře-
berné množství kurzů.

Za všechny musíme zmínit kurzy výtvarné,
které jsou hojně navštěvovány, jak žáky základ-
ních škol, tak i předškoláky, kteří se tu sezna-
mují s prvními výtvarnými dovednostmi. Ti
starší tu pod vedením zkušené lektorky vytvá-
řejí mnohdy výborné a ojedinělé práce
a mnoho z těchto dětí končí po zásluze na pres-
tižních výtvarných školách. Najdeme zde
i výtvarný Art ateliér, který má také širokou
výtvarnou nabídku, ale také neobvyklý kurz
dekorativního vyřezávání.

Velmi zajímavý a zcela ojedinělý je kurz řez-
bářství, kde se pod vedením zkušené lektorky
děti i dospělí seznamují se dřevem a prací s ním.
Vznikají potom originální a krásné práce, ať už
jsou to jednoduché dětské výtvory nebo doko-
nale zpracované dřevěné plastiky.

V Zahradě funguje také široká nabídka
pohybových kurzů. Za všechny jmenujme třeba
kurz T’N’T Silueta Praha – držitele 4 titulů
mistrů republiky ve 4 kategoriích a titulu mist-
ra světa v Rock’n’rollu, kategorie žáci. Pro
maminky s malými dětmi od tří let je určeno

pohybové studio Da-Fi, což je v podstatě vše-
stranná pohybová výchova.

Samozřejmě, že tím výčet kurzovní činnosti
Kulturního centra Zahrada nekončí. Zájemci
se mohou informovat telefonicky nebo při
návštěvě některého pořadu přímo na recepci
kulturního centra.Tak jako si každý z návštěv-
níků najde pro sebe pořad, na který si rád do
Zahrady zajde, tak zcela jistě i rodiče vyberou
pro své děti tu správnou zájmovou činnost. ◗

Dana Foučková, foto: autorka

Kapela Mefisto vystoupí v KD Opatov
Kdo má rád rock and roll, určitě přivítá to,

že si může opět poslechnout kapelu Mefis-
to s hosty Viktorem Sodomou a Jiřím
„Bíbrem“ Šimákem. Koncert se uskuteční
15. 2. 2007 od 20.00 hod. v sále KD.

Mefisto je jedna z nejdéle existujících roc-
k’n’rollových skupin v Čechách. Byla založena
v roce 1963 podobně jako Olympic a je už
jenom věcí historiků, aby se dohodli, která z nich
by měla mít zápis v knize rekordů. Je pravda, že
obě skupiny byly už od začátku určitým způso-
bem propojeny. Například Pete Kaplan, zpěvák
a kytarista rannéhoMefista a jeho dnešní šéf, stál
u kolébky zrodu kapely Olympic už kolem roku
1962, rock’n’rollovými kartami mu pak zamí-
chala jenom krátká vojenská služba. Traduje se,
že Mefisto vzniklo jako trucpodnik z iniciativy
bývalého manažera Olympicu Josefa Smetáka.
Pokud to tak skutečně bylo, podařilo se to doko-
nale, protože dnes v Mefistu hrají tři zakládající
členové Olympicu, saxofonista Míla Růžek, Pete

Kaplan a Pavel Chrastina, Čili v Mefistu je dnes
více muzikantů z původního Olympicu, než
zůstalo v jeho současné sestavě. S Pete Kaplanem
se u mikrofonu střídá další zpěvácká hvězda
šedesátých a sedmdesátých let, Viktor Sodoma
a příležitostně zpívá i další zakladatel pražské
rockové scény, pozdější dlouholetý Australan,
Jirka „Bíbr“ Šimák. Pianista Vladěna Bezděk
není u Mefista dlouho, ale mezi klasickými roc-
kovými muzikanty má stejnou pověst, jako
míval třeba Mirek Berka. A nakonec, veškerý
zvuk přitvrzuje nejmladší člen skupiny, zkušený
bubeník Ben Vítek. Základem repertoáru jsou
klasické rock’n’rolly z konce padesátých a začát-
ku šedesátých let, nejčastěji Chuck Berry, Jerry
Lee Lewis a Little Richard, ale jsou zde i sklad-
by pozdějších trendů a také několik country
hitů. Jinak si Mefisto tradičně udržuje v progra-
mu dnes už klasickou rock’n’rollovou instru-
mentální tvorbu. ◗

Ludmila Řeháková

Masopustní rej
v Klubce pojedenácté
Když jsme se před jedenácti lety rozhodli

obnovit tradici venkovských zvyků, souvi-
sejících s Masopustem, ani jsme netušili, že se
to opravdu podaří a lidé z paneláků si najdou
k tomuto druhu zábavy cestu. Mnohdy ani
nepřízeň počasí neodradila naše návštěvníky,
a to i přes to, že program začíná vždy venku
průvodem masek po okolí kulturního domu.
Tento průvod je často doprovázen kejklíři na
chůdách a malou upoutávkou na program. To
pro ty zvědavce, kteří vyhlíží z okolních oken
či balkonů nebo vyjdou před dům. Někdo
z nich neodolá a vypraví se za námi do Klubky,
aby viděl, co se bude dít dál.

Po návratu je pro všechny návštěvníky
nachystán teplý čaj pro zahřátí a nechybí ani
malé občerstvení v podobě koblih, koláčků
a preclíků, které nám každoročně sponzoruje
Pekařství – Jan Prus. A pak již nic nebrání
tomu, aby se rozjela zábava v sále kulturního
domu na plné obrátky. Hraje živá hudba,
mohou si zatančit děti i jejich rodiče a jsou při-
praveny soutěže, které jsou také v duchu maso-
pustních tradic. Jen napovíme: Babský mlýn -
přemílání starých bab na mladá děvčata, Tuč-
ňák - pojídání masopustních koláčů a další.

Masopustní rej v Klubce letos proběhne
v sobotu 24. února. Na všechny budeme čekat
již ve 14.00 hodin. Věříme, že masky dětí
budou připraveny opět s velkou pečlivostí, tak,
aby zapadaly do masopustní atmosféry. Průvod
letos doprovodí harmonikář, za zpěvu lidových
písniček. Pro všechny naše návštěvníky je při-
praven program, který nám vysvětlí nejen to, co
je Masopust, ale dozvíme se mnoho zajímavé-
ho i o dalších svátcích – o Velikonocích. Věří-
me, že téměř tříhodinový program nám opět
uteče velmi rychle a my se budeme loučit tak,
jako každoročně: „Za rok na shledanou!!!“ ◗

Mgr. Jitka Rybková, foto: autorka
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PROGRAM V ÚNORU 2007:

KONCERTY

středa ■■ 7. ■■ 19.00
Jana Rychterová – „To je život … „. Koncert písnič-
kářky a šansoniérky s kytarou, jejíž písně jsou plné
radosti i smutku, k zamyšlení i k smíchu. Plné poezie
i ironie, zkrátka ze života. Na housle doprovází Vladi-
mír Pecháček.

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“.

čtvrtek ■■ 15. ■■ 19.00
Musica Bellissima. Eva Tornová – cembalo, Lucie
Pelíšková – traverso, Miloslav Študent – arciloutna.
Na programu barokní hudba: J. S. Bach, G. F. Händel,
F.Couperin a další autoři.

úterý ■■ 20. ■■ 19.00
Markéta Cukrová – mezzosoprán, Aneta Majerová
– klavír. Pěvecký a klavírní recital. Na programu:
C. Debussy, A. Dvořák, B. Martinů a další autoři

středa ■■ 21. ■■ 19.00
Radek Tomášek – recitál legendárního zpěváka, kyta-
risty a písničkáře. Z pořadů „Žánrové vybočení
v Tvrzi“. Spoluúčinkuje R.Tomášek ml.

čtvrtek ■■ 22. ■■ 19.00
Karolína Balková – soprán, Václav Bart – tenor,
Olga Majerová – klavír. Vzpomínkový koncert věno-
vaný Alexandru Balkovi, dlouholetému členu a sólisto-
vi ČF a FOK.

pondělí ■■ 26. ■■ 19.00
Vzpomínky na Edit Piaf a Franka Sinatru k jejich
90. nedožitým narozeninám. Účinkují: Marta Balejová,
Petra Konvičková, Filip Sychra a Zdeněk Kovář. Klavír-
ní doprovod Zdeněk Kučera.

úterý ■■ 27. ■■ 19.00
Marta Filová – Šimůnková – soprán, Olga Majerová
– klavírní doprovod. Slavné sopránové arie G. Verdiho,
A. Dvořáka, G. Pucciniho, W. A. Mozarta a dalších
autorů.

středa ■■ 28. ■■ 19.00
Jaroslav Svěcený – housle, Julie Svěcená – hous-
le, Marie Synková – klavír. V rámci cyklu domov-
ských koncertů v Chodovské tvrzi představí
houslový virtuos Jaroslav Svěcený se svými hosty
– dvanáctiletou dcerou Julií a klavíristkou Marií Syn-
kovou – zcela nový program tvořený hudbou
J. M. Leclaira, F. Mendelssohna–Bartholdyho,
F. Ondříčka a dalších autorů.

POHÁDKY

neděle ■■ 4. ■■ 15.00
Princezna a drak – Divadlo Vysmáto pana Bílka

neděle ■■ 25. ■■ 15.00
Ferda Mravenec a Brouk Pytlík – divadlo Genus
Brno

Omlouváme se dětem, které zůstávají na prázdni-
ny doma, že jsme během prázdnin nezařadili
pohádky do programu, ale v minulých letech nebyl
v této době o pohádky zájem a návštěvnost byla
minimální. Ale přijďte se podívat na výstavu!

VOLNOČASOVNÍK únor 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 ÚNORU 2007:

KONCERTY :

pátek ■■ 2. ■■ 20.30
Uriah Heep revival – J. Hendrix a J. Joplin legacy
s Pavlou Kapitánovou –rock koncert.

pátek ■■ 9. ■■ 20.00
Professor a hosté – Beatles revival party.

čtvrtek ■■ 15. ■■ 20.00
Mefisto a host V. Sodoma – rock’n’roll party.

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

čtvrtek ■■ 22. ■■ 20.00
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers v nejnověj-
ším koncertním show „Račte si přát“. Večer, v němž
si publikum může nechat zahrát jakýkoli kus z reperto-
áru orchestru.

pátek ■■ 23. ■■ 20.00
Pumpa a Bandaband – rock koncert

úterý ■■ 27. ■■ 20.00
Steamboat Stompers a Jitka Vrbová – Dixieland
koncert k tanci i poslechu.

středa ■■ 28. ■■ 20.00
Pepa Labus a spol. – Původní Bureš koncert.

Neděle ■■ 4. a 18. ■■ od 15.00 hod.
Taneční odpoledne s Velkým dechovým orchest-
rem Blažeje Zemana

OSTATNÍ POŘADY :

úterý ■■ 20. ■■ 9.00 a 10.30
Jak se zachraňuje Země – pořad pro školy.

úterý ■■ 20. ■■ 14.30
Klub aktivního stáří – Richard Adam a hosté.

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.

GALERIE
CHODOVSKÉ TVRZE
Pozvánky na výstavy

■■ VELKÁ GALERIE:
Ota Janeček – 80.léta 10. 1. – 4. 3.

■■ MALÁ GALERIE:
Iva Hüttnerová – obrazy, grafika do 4. 2.

(autogramiáda 1. 2. v 17 hod.)
Balonstory – výstava dětských prací
pořádaná KD Klubkou 7. 2. – 4. 3.

■■ 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.

ONDŘEJ HAVELKA
& HIS MELODY MAKERS

VYSTOUPÍ OPĚT
V KULTURNÍM DOMĚ OPATOV.

Dne 22. 2. 2007 od 20.00 hod. vystoupí v KD
Opatov Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers v nejnovějším koncertním show
„Račte si přát“.
Večer, v němži si publikum může nechat
zahrát jakýkoliv kus z repertoáru orchestru,
bude určitě stát za to.
Večer bude plný překvapení!!! (Hlavně pro
p. Havelku a jeho ansábl) A hosté? Nechte
se překvapit i Vy!

Ludmila Řeháková

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

MARIANA ALASSEUR-LÁTALOVÁ – OBRAZY

od 5. 2. do 3. 3.2007

Akad. malířka a performérka Mariana Alasseur-Látalo-
vá se narodila 1977 v Lanškrouně. Vystudovala SUPŠ
na Žižkově (obor užitá malba), na AVU absolvovala
malbu (prof. František Hodonský) a v letech 2002-2003
získala ve Francii v Ecole National Supérieure des
Beaux Arts de Nancy diplom DNSEP. Zúčastnila se
mnoha výstav doma i ve Francii, pořádá happeningy
a zabývá se videoartem. V její malbě převládají dvě
polohy, jedna abstraktní a trochu minimalistická a druhá
spíše expresivní. Opatovská výstava je z té expresiv-
nější polohy. Seznámíte se s portréty, uvidíte krajiny,
moře a zátiší. Malé obrazy vznikaly jako záznamy, větší
jsou z cest po Francii. Tvorba z let 2003–2006 vás zau-
jme čistotou barvy a světlem.
Výstava bude zahájena v pondělí,
5. 2. 2007 v 18 hodin. Olga Kučerová

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

Pobočka Opatov

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

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

Pobočka Jírovcovo nám.

VÝPŮJČNÍ DOBA:
Úterý 9.00–19.00 hod.
Středa 12.00–19.00 hod.
Čtvrtek 9.00–19.00 hod.
Pátek 9.00–15.00 hod.
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VOLNOČASOVNÍK únor 2007

III.

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 ÚNORU 2007:

DIVADLO ZAHRADA

pátek ■■ 16. ■■ 19.00
Neil Simon – ...VSTUPTE! – Komedie slavného auto-
ra o patáliích dvou klaunů na penzi. Hrají: P. Nárožný
a L. Mrkvička – produkce: Agentura Harlekýn s.r.o.

HOST V ZAHRADĚ

pondělí ■■ 26. ■■ 19.00
Jana Boušková – Host v Zahradě – s herečkou nejen
o filmu, divadle a životě rozpráví Marie Retková
a kytarista Z. Hrášek.

KONCERTY

sobota ■■ 3. ■■ 17.00
Z.L.O.M., Žamboši, Šantré, Zlomzas – setkání po
10ti letech první sestavy kapely Z.L.O.M. – folk, jazz,
rock.

čtvrtek ■■ 15. ■■ 19.00
Jiří Schmitzer – originální recitál herce a písničkáře.

čtvrtek ■■ 22. ■■ 19.00
Ginevra – melodický folk s motivy středověké i skot-
ské hudby.

SETKÁVÁNÍ

pondělí ■■ 5. ■■ 18.30
Indonésie III – Malé Sundy – o varanech, potápění
i sopečných jezerech v cestopisném pořadu Saši
Ryvolové.

středa 7. ■■ 18.30
Popelka po čtyřicítce – „obměsíčník“ – volný dám-
ský klub prozaičky a scenáristky Alexandry Berkové.

středa 14. ■■ 18.30
Provence – Šedobílé kopce s vůní levandule –
cestopisná přednáška Pavla Joneše (náhradní termín
za 15. 11.).

pondělí ■■ 19. ■■ 18.30
Reiki – Cesta srdce – o vesmírné energii k léčení
a lásce – pořad Mistrů Reiki Libuše a Edvarda Pytlo-
vých.

středa 21. ■■ 18.30
Feng Shui – Vstupujeme do zdravého prostoru: Geo-
patogenní zóny a zdravý spánek – Ing. Mojmír Mišun.

pondělí ■■ 26. ■■ 18.30
Na skok k sousedům – Okruh Polskem – cestopis-
ná přednáška Miloše Eksteina.

středa 28. ■■ 18.30
Pojednání o duchovní józe – Některé základní otáz-
ky ve světle učení R. Maháršiho – cyklus PhMr.
R. Skarnitzla.

FILM

pátek ■■ 2. a 9. ■■ 17.30 a 20.00
Tajemné Mamberamo – dobrodružný dokument –
místo, kde se zastavil čas – r. P. Barabáš – SR, 2000.

úterý ■■ 13. a 27. ■■ 17.30 a 20.00
Amazonia vertical – dobrodružný dokument – přechod
venezuelské hory Auyan Tepui – r. P. Barabáš – SR,
2004.

COUNTRY BÁL

pátek ■■ 23. ■■ 19.30
Country bál Nota Bene s taneční skupinou Caramella
– výuka country tanců, stylová předtančení i pohodo-
vá hudba.

KAVÁRNA S ŽIVOU HUDBOU

neděle ■■ 4. a 25. ■■ 16.00–19.00
Kavárna s živou hudbou – skladatel a klavírista Vác-
lav Vedral zahraje i na Vaše přání. Vstup volný.

sobota ■■ 10. ■■ 16.00–19.00
Kavárna s živou hudbou – skladatel a klavírista Vác-
lav Vedral zahraje i na Vaše přání. Vstup volný.

AMATÉRSKÉ DIVADLO

neděle ■■ 25. ■■ 19.00
Poselství z hlubin času – divadlo o dvou koncích –
bájná Atlantida mluví k naší době – divadelní společ-
nost Kairos II.

OTEVŘENÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ

čtvrtek ■■ 8. ■■ 18.30
Výroba zvonkohry – z přírodnin a keramických
výrobků – nutno rezervovat – I. Němcová (736 406
043 či 271 910 246).

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

neděle 4. ■■ 15.00
O Pejskovi a Kočičce – činoherní pohádka na motivy
příběhů Josefa Čapka.

úterý ■■ 6. ■■ 16.30–19.00
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartičkách
Magic, Pokémon, YU–GI–OH! a další.

středa 7. ■■ 9.30
Jackie and the Horrible Family – The Bear Educati-
onal Theatre – anglické představení.

sobota ■■ 10.2. 10.00–12.00
Dětská tvůrčí dílna – Pohyblivý Kašpárek s Pohád-
kou o Kašpárkovi – pro děti od 3 let – vede Ilonka
Němcová.

sobota 10. ■■ 15.00
Kašpárkovy pohádky – Divadýlko PIKY– PIKY uvádí
české pohádky v úpravě Vladimíra Vyskočila – herci
a loutky.

úterý ■■ 13. ■■ 16.30–19.00
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartičkách
Magic, Pokémon, YU–GI–OH! a další.

neděle 18. ■■ 15.00
Návštěva v pekle a čertovské pohádky – Divadélko
Matýsek uvádí činoherní pohádku.

úterý ■■ 20. ■■ 9.00
Dětská agresivita – Agentura Danny uvádí pořad pre-
vence MUDr. Evy Sántové a hudebníka Daniela Dobi-
áše.

úterý ■■ 20. ■■ 16.30–19.00
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartičkách
Magic, Pokémon, YU–GI–OH! a další.

čtvrtek ■■ 22. ■■ 14.00
Hodina čertopisu – Divadýlko Matýsek uvádí čino-
herní pohádku pro všechny chytré čerty a čertice.

neděle 25. ■■ 15.00
Šamanka Manka – Divadlo matky Vackové uvádí
první europohádku – herci, loutky.

úterý ■■ 27. ■■ 16.30–19.00
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartičkách
Magic, Pokémon, YU–GI–OH! a další.

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.

Základní umělecká škola
Křtinská 673, Praha 11

tel.: 267 900 131-5

PROGRAM V ÚNORU 2007:

pondělí ■■ 5. ■■ 18. 30
Koncert žáků sál ZUŠ J. Růžičky.

čtvrtek ■■ 8. ■■ 18. 30
Koncert žáků sál ZUŠ Křtinská.

čtvrtek ■■ 26. ■■ 18. 30
Koncert žáků sál ZUŠ J. Růžičky.

Těšíme se na vás.

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.

VÝSTAVY:

■■ GALERIE: 7.–27. 2. 2007
BrunMejda v Zahradě – Alfréd Brunclík, Jiří Mejstřík
– obrazy a výtvarné objekty (vernisáž 6.2.) volný

■■ MALÝ SÁL:
7.–27. 2.:
„Ona a její“ – Katka a Jarka Drechslerovi – výstava
obrazů – ve spolupráci s www.ao.cz

prodlouženo do 27. 2.
Parní stroj ze skla i další modely… – technické sklo
trochu jinak – tvorba skláře Michala Zahradníka
(www.sklozam.cz)

PŘIPRAVUJEME

■■ 16.–18. 3. POPAD 2007 – Pražská oblastní přehlíd-
ka amatérského divadla

■■ 22. 3., 19.00 Žalman a spol. – folkový bard Pavel
Žalman Lohonka se svojí skupinou

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

KULT_K02/2007 1/17/07 5:47 PM Str. III



VOLNOČASOVNÍK únor 2007

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 ÚNORU 2007:

sobota ■■ 3. ■■ 16.30
O nezbedném čarodějovi a muzikantech – pohád-
kový příběh s veselými písničkami v podání souboru
Marie Renzové.

pátek ■■ 9. ■■ 9.00
Tvé tělo tvůj hrad – pořad pro ZŠ a MŠ, zdůrazňující
pohádkovou formou nutnost pěstování zdravého
životního stylu (na tento pořad je třeba, aby se veřej-
nost telefonicky informovala o volných místech).

sobota ■■ 10. ■■ 16.30
S loutkami ke hvězdám – několik krátkých příběhů
a pohádka v podání Zemanova dřevěného divadla,
kde budou postupně ukázány různé druhy loutek.

sobota ■■ 17. ■■ 16.30
Zimní pohádka – v podání Divadla Matěje Kopecké-
ho.

sobota ■■ 24. ■■ 16.30
Indiánská pohádka – v podání divadélka Romaneto.

sobota ■■ 24. ■■ 14.00
Masopustní rej – Tradiční zábava s tancem a soutě-
žemi.

pondělí ■■ 26. ■■ 14.00
Kočičí trampoty – pohádku na motivy příběhu
o kocourkovi Modroočkovi zahrají herci divadla Albat-
ros.

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 – začátečníci,
19.00–20.00 hodin – pokročilí. Kontakt: Petra Vicher-
ková, t.č. 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-ti let.

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

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

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

■ Dále nabízíme pro předškolní děti /starší čtyř 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 CD (vypalování a CD)

ZTP/P 10 Kč
ostatní 30 Kč

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

KURZY:
■■ PC kurzy: 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.

VÝSTAVY V PROSTORECH KLUBU:
■■ Výstava klientek Sv. rodiny – Adriany Přibylové
a Lenky Kalinové, členek sdružení UMÚN (malující
ústy a nohama).
■■ Adriana Přibylová svoje olejomalby maluje ústy,
kromě malby se věnuje i glazování keramiky
a vyšívání – konkrétně technice malby jehlou.
■■ Lenka Kalinová maluje ústy, v současné době se
výtvarně vzdělává ve středisku UMÚM. Pracuje
temperou, vystavuje zde reprodukce svých maleb.
Výstava potrvá do 15. února 2007.
Otevřeno Po-Pá od 10.00 do 20.00 hodin.

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

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

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

sobota ■■ 3. ■■ 9.00 – 13.00
Rodinný turnaj ve stolním tenise. Otevřený turnaj
pro volně příchozí děti, mládež a jejich rodinné přísluš-
níky. Organizace turnaje: 1. část – zápas dětí, 2. část
– zápas rodinných příslušníků. 3. část – čtyrhra (dítě
a rodinný příslušních). S sebou: Pálku, míček, boty se
světlou podrážkou, občerstvení. Startovné: 20
Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalounova. Kontaktní
osoba: Jana Obermajerová.

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
zdarma). Místo: DDM JM, Šalounova. Kontaktní
osoba: Zuzana Máchová.

sobota ■■ 24. ■■ 10.00 – 11.30
Pastelka. Tématicky zaměřená výtvarná dílna pro
volně příchozí děti a mládež od 5 do 15 let. Vstupné:
20 Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalounova. Kontakt-
ní osoba: PaedDr. Marie Glaserová.

sobota ■■ 24. ■■ 14.00 – 16.00
Korálkování. 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.

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.

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: pondě-
lí–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.

PROGRAM:

Čtvtek ■■ 1. ■■ 17.00
Filmování.

Čvtrtek ■■ 22. ■■ 17.00
Filmování.

JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ VÝLETY

■■ Paseky nad Jizerou
3. 2. 2007, 24. 2. 2007, 3. 3. 2007
Určeno pro děti, mládež i dospělé. Přihlásit se může-
te na telefonních číslech DDM JM nebo e–mailu
sal@ddmjm.cz . Odjezd autobusu v 7.00 hodin. Auto-
bus stojí při vjezdu do ulice Šalounova. Příjezd auto-
busu mezi 18.00 a 19.00 hodinou na místo odjezdu.
Ceny: 180 Kč dítě do 14 let s doprovodem rodičů;
200 Kč od 15 let mládež a studenti do19 let; 220 Kč
dospělí; 220 Kč samotné dítě do 15 let (cena
s pedagogickým dozorem). V ceně je zahrnuta dopra-
va autobusem. V ceně není zahrnut ski–pas. Při špat-
ných sněhových podmínkách se akce nekoná.

Budova Křesťanského centra JM,
Modletická 1401, vchod E

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

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

Domeček
Mateřské centrum Domeček – Jižní Město, YMCA Praha

PROGRAM V ÚNORU 2007:

Pondělí ■■ 13.00–15.30
Dětský koutek – hlídání dětí 0–4 roky, cena 40 Kč/hod.

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
tématy (rodina, výchova, vztahy).

úterý ■■ 9.30–12.30
Setkání nejen křesťanských maminek.

Úterý ■■ odpoledne
Ruší se odpolední program. Hledáme maminku,
která by se ho ujala.

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, nabízí přirozenou
a bezpečnou metodu vyhnutí se těhotenství, hledání pří-
čin neplodnosti apod. Poradnu mohou navštívit ženy,
dívky či páry. Přijít můžete i s dětmi, které si mohou
pohrát v herně. Poradenství je zdarma. Za kvalitu poradců
ručí CENAP, Hybešova 40, Brno (cenap@volny.cz). Nutno
se objednat na tel.: 777 200 431, Erika Oberfalcerová,
e-mail: ppr.por@quick.cz.
„Jak na to“. Besedy se zajímavými lidmi na téma
z oblasti rodiny, výchovy dětí, mezilidských vztahů
apod. Besedy se konají každé PONDĚLÍ v Domečku.
Oslovili jsme odborníky (psychology, lékaře, instituce
zabývající se vzděláváním veřejnosti v oblasti výchovy
dětí) ale i „obyčejné“ maminky s bohatými zkušenost-
mi a tito lidé jsou ochotni se s námi podělit o své
názory a rady, např. problematika vztahů v rodině, zdra-
vý vývoj dítěte apod. Při každém setkání bude během
cca 20 minut čas na přednášku na dané téma a pak
budeme mít čas si u kafíčka všichni spolu o tom, co
jsme slyšeli, povídat, bude čas na dotazy k přednášejí-
cím i možnost téma doplnit z vlastních zkušeností.
Setkání křesťanských maminek. Otevřené 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, vyjím-
ky jsou samozřejmě možné, vede Věra Klimešová.
Rádi bychom v našich řadách přivítali nové
maminky a tatínky, kteří by se chtěli aktivně zapojit
do chodu Domečku. Více info na tel. 731 567 134.

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

ZIMNÍ A JARNÍ TÁBORY

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

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

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

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

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

Přihlášky a podrobné informace na kontaktech
DDM JM.

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

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
■■ Barevné pískání – flétna ■■ Cvičení na míčích ■■

Dětský klub – Beruška ■■ Dětský klub – Sedmikráska
■■ Divadelní studio ■■ Dramatický experimentální sou-
bor 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.

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

Zpravodajství můžete sledovat i na:
www.praha11.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.
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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 ÚNORU 2007:

sobota ■■ 3.
Divoká Šárka (vycházka). Trasa zimní vycházky nás
provede romantickým údolím Divoké a Tiché Šárky, po
upravených cestách bez velkých převýšení. Všem,
kteří se přihlásí na tel.: 271 750 548 či info@toulcuvd-
vur.cz, sdělíme přesné informace o odjezdu. Účastnic-
ký poplatek zahrnuje výklad lektora a obsáhlý písemný
materiál, nezahrnuje dopravu a vstupy do objektů. Děti
do 12 let zdarma. Koná se za každého počasí!

pondělí ■■ 5. ■■ 16.00 – 18.30
Provázkové odpoledne. Hravé odpoledne s dalším
přírodním materiálem – jutovým provázkem. Čeká vás
výroba prostírek, košíčků či panenek. Nutná rezervace.

sobota ■■ 10. ■■ 9.30 – 12.00
Masopust pro nejmenší. Masopustní program
z cyklu „Putování za českými zvyky a obyčeji“, který
probíhá v mateřském klubu Mateřídouška. Nutná
rezervace. Žádáme rodiče, aby děti vhodně oblékli, na
procházku za zvířátky půjdeme za každého počasí. Za
pěkného počasí je k dispozici zahrada Mateřídoušky.

středa ■■ 14. ■■ 9.30 – 12.30
Víme, co jíme? Přijďte si vyzkoušet jak zdravě, chut-
ně a levně zařadit do našeho jídelníčku produkty biolo-
gického zemědělství. Tentokrát dostanete návody,
tipy a recepty jak zdravě a pestře připravit zimní
menu - zimní polévky z kořenové zeleniny a luštěnin
a mnohé další. Součástí je i procházka biozahrádkou,
ochutnávka společně uvařeného jídla, bylinkový čaj,
vytištěný recept a další informace. Probíhá v mateř-
ském klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme i další
zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezervace.

sobota ■■ 17. ■■ 13.00 – 17.00
Masopust. Přijměte pozvání na tradiční masopustní
veselí. Od 13.00 h bude otevřeno občerstvení, připra-
veny jitrnice, koblihy, nápoje na žízeň i zahřátí a také
pan Burkoň s harmonikou. Ve 13.30 h se na dvoře
setkají masky. Poté masopustní průvod, letos téma-
ticky zasazený do doby pana Lady, vyrazí starou Hos-
tivaří. Po návratu zábava, během které se vyberou
a vyhlásí nejhezčí masky. Podrobnější program bude
na webových stránkách.
Vstupné dobrovolné.

pondělí ■■ 26. ■■ 15.00 – 17.00
Na tom našem dvoře. Návštěva naší farmy a přímý
kontakt se zvířaty. Poté si na památku vyrobíte oveč-
ku z vlny.

středa ■■ 28. ■■ 10.00 – 12.30
Být či nebýt? Tentokrát na téma „Kraj pod sněhem
mlčí – pohádky při svíčce a čaji o přírodě jako největším
daru, který člověk pro svůj život a vývoj dostal“. Probíhá
v mateřském klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme
i další zájemce z řad veřejnosti. 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 ÚNORU 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.
Klub pro lidi, kteří se rádi potkávají, baví a hledají.
Většina setkání se nese ve znamení určitého aktuální-
ho tématu, do něhož společně pronikáme. A to za
pomoci nejrůznějších prostředků od výtvarných čin-
ností, přes zkušenostní hry, setkávání s uměním růz-
ného žánru, až po zamyšlení a diskuse. Důležitým
vodítkem nám při tom jsou hodnoty křesťanské víry.
Kontakt: Matěj Hájek, tel.: 777 806 755,
matej.hajek@cb.cz, Web: akord.onesim.net

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

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

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

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. února 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

Milí čtenáři, obracím se na Vás s následující pros-
bou. V roce 2007 budeme v rámci některých akcí pro
veřejnost a programů vzpomínat na malíře a spisovate-
le Josefa Ladu, který má v tomto roce dokonce dvojí
kulaté výročí. Abychom se co nejvíce přiblížili postavám
na jeho obrázcích a jeho době, sháníme následující
věci: velké trojcípé šátky přes ramena, tzv. vlňáky; bílé
šátky na hlavu; beranice; ušanky; štucle; saka; vesty;
kožíšky. Máte-li některé z těchto věcí doma či na cha-
lupě, nepoužíváte je a můžete je postrádat, věnujte je
prosím do Toulcova dvora. Zde budou pomáhat při
našich akcích a rozdávat radost nejen Vašim dětem.
Nejbližší akce, kde máte možnost se se svými věcmi
setkat je Masopustní rej v sobotu 17.2.2007. Předem
děkujeme za každou část ošacení našich předků.

Marie Moravcová

Chcete bez problémů komunikovat
s neslyšícími?

Chcete poznat krásný jazyk,
zcela odlišný od jazyků mluvených?

PEVNOST
České centrum znakového jazyka
připravila pro úplné začátečníky

i velmi pokročilé
Kurzy znakového jazyka

Kdy? Od 12. února 2007

Jak často? 2x týdně 2 vyučovací hodiny (90
minut), celkem 5 měsíců vždy v odpoledních
a večerních hodinách

Kde? V našich prostorách ve Vysočanské poliklini-
ce, blízko stanice metra Českomoravská

Přihlášky vyplňujte na www.pevnost.com
Můžete telefonovat nebo faxovat na:
266 006 390
(v úředních hodinách uveřejněných
na www.pevnost.com)
Můžete také volat kdykoliv na: 728 58 68 57
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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 pohybověedukační program s důrazem na hravou
formu s říkadly a písničkami. Důraz se klade na kon-
takt mezi dětmi a rodiči. Do lekcí je zařazováno cviče-
ní na míčích, důležité pro osvojení si správného
držení těla. Cvičení probíhá každý den, děti jsou do
skupinek rozděleny podle věku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ÚNORU 2007:

čtvrtek ■■ 1. ■■ 19.00
Reinkarnace ve světle pravdy. Východní mystika
a křesťanství. Energetický a paměťový výklad. Před-
náška doc.Ing. Miloslava Krále,CSc.

středa ■■ 7. ■■ 19.00
Breviář vodnářského věku XXI – Harmonie světa.
Aspekty a dómy v horoskopu, hledání smyslu vlastní
existence na základě starého vědění. Přednáší
Ing. Adolf Inneman, PhD.

čtvrtek ■■ 8. ■■ 19.00
Dramatický osud chrámu SV. MICHAELA
ARCHANDĚLA na Starém Městě pražském aneb od
lunaparku a megashow k Evropskému centru sakrální-
ho umění v jednom z nejcennějších kostelů Evropy.
Přednáší Ing. Jiří Pavel Pešek, Prezident ECSSU.

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

středa ■■ 14. ■■ 19.00
Učení Ramana Maháršiho v otázkách a odpově-
dích. 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.

středa ■■ 21. ■■ 19.00
Nevytvářejme si žádné domněnky. Co zraňuje naše
vztahy, nejen partnerské. Nebojme se osvětlit vhod-
nými otázkami, co si opravdu přejeme. Změňme to,
co nám ubližuje. Pak nás čeká život v radosti a lásce.
Inspirováno též třetí dohodou Dona Miguela Ruize.
Přednáší etikoterapeutka Zdenka Hoffmanová
(www.volny.cz/hoffmanova).

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

23. ■■ pátek ■■ 19.00
Tao a léčivá energie I. – metoda otevírání mikrokos-
mické oběžné dráhy jako proces znovuzrození, návra-
tu ke svému původnímu, prvotnímu já, získání
ztracené energie, první krok k transformaci lidské
energie do její nejčistší formy. Přednáší instruktor
mezinárodního Tao systému Mistra Manteka Chia
Ing. Tatiana Filippová.

28. ■■ středa ■■ 19.00
Rozvoj osobnosti, návrat k etickému způsobu
života. Přednáší Marie Zítková, předsedkyně Regene-
račního centra Harmonie, poradkyně v otázce návratu
ke zdraví a rozvoji osobnosti.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA:

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

■■ 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

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

Prodejní výstava děl výše jmenovaných
a hostujících umělců.

GALERIE
CESTY KE SVĚTLU

Počteníčko
Na přelomu roku Klub autorů Jižního

Města (KAJMAN) představil novou
edici ukázek z tvorby svých členů. Čtená-
ři ji jako vždy naleznou na webových
stránkách nakladatele Viléma Šmidta,
známého příznivce začínajících literárních
tvůrců, který již několik let poskytuje (už
nejen) jihoměstským autorům elektronic-
kou střechu nad hlavou. Soubor jejich
příspěvků otevírá až drsně sarkastický
sloupek Jiřího Škalouda Matička a puber-
ťáci, věnovaný ekologii. S vítěznými
povídkami dvou minulých ročníků tradič-
ní literární soutěže O zlatý klíč, pořádané
odborem školství a kultury úřadu naší
městské části, přichází mimořádně osobi-
tý povídkář Miroslav Paulíček. Suchý
humor je příznačný pro tři kurzivky Libu-
še Šnoblové (jedno z nových autorských
jmen KAJMANA).

Z poslední tvůrčí nabídky zůstává
márquezovsky magická črta Zdenky Lin-
hartové Kamenný telefon. Explozivním
humorem je nabit příspěvek i z Klíče
známé fejetonistky Aleny Vaníčkové Aser-
tivní Vendulka. Svérázně humornou polo-
hu má také fejeton Martina Vávry Dárek.
Soubor uzavírá půvabný a moudrý text na
rozhraní fejetonu a črty, jmenuje se Přítel-
kyně a napsala jej Marie Vondrová.

Nová kajmaní edice je bohatá, pestrá,
čtenářsky přitažlivá. Přesvědčte se sami.
„Nalistujte“ si webové stránky
www.smidt.cz a klikněte si na KAJMANA.
Počtete si. ◗

Mgr. Jiří Polák
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Modletická 1401, Praha 11
mobil: 774 171 556

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

PROGRAM
V ÚNORU 2007:

pondělí ■■ 5.
Mgr.M.Šlaisová: Záda a cvičení, beseda cyklu “Jak
na to” (Mateřské centrum Domeček. Vchod E).

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

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

pondělí ■■ 12. ■■ 16.00
Otec Benedikt: Křesťanské hřbitovy (římské kata-
komby), přednáška v rámci setkání Sdružení křesťan-
ských seniorů (Klub Na Dně, vchod E)

pondělí ■■ 19. ■■ 9.30
H. Korcová: Děti a vstup do školy, beseda z cyklu
“Jak na to” (Mateřské centrum Domeček. Vchod E).

středa ■■ 21. ■■ 17.00
Bezplatná právní poradna. Nutno objednat se na
tel. 774 171 556 (vchod D)

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

pondělí ■■ 26. ■■ 9.30
P. Vobořil: Děti a hranice, beseda z cyklu “Jak na
to” (Mateřské centrum Domeček. Vchod E).

PRAVIDELNÉ PROGRAMY:

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

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

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

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

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

■■ Keramická dílna pro veřejnost a možnost točení
na hrnčířském kruhu, návštěvu domluvte na tel. 603
180 180, K. Sehnoutková (Altera Pars, vchod E).

Přihlášky na jarní prázdniny pro Prahu 1 až 5: Lyžař-
ský výcvik v Janských Lázních, pořádá Křesťanský
sportovní klub KSK Praha. V lednu je poslední mož-
nost se přihlásit. Výcvik je určen dětem od 10 let
a mládeži do 26 let. Další informace a přihlášky najde-
te na www.kaminek.org/ksk nebo telefonicky na tel.:
603 256 411.

Křesťanský sportovní klub KSK Praha shání dobrovol-
níky pro pravidelnou práci s dětmi a vedoucí pro letní
tábory. Informace na tel.: 603 256 411.

Dramatická dílna ArtFunForum pro děti a mládež přijí-
má v lednu zájemce o dramatizaci Bachových pašijí
podle Jana. Informace na tel.: 603 256 411.

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

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

www.kamínek.org/nadne

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

e-mail: ymkarium@ymca.cz

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

Informace
o aktuálním programu
na plakátech
nebo na internetu

Otevřený klub ve stylu čajovny
s doprovodným programem.

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB MLÁDEŽE
YMKÁRIUM VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

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 LEDNU 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 čin-
nost. dětí. Info: Ester Šrámková, 736 705 234, ess-
ram@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

KURZY ANGLIČTINY:
Jednou týdně do konce května 2007. Učebnice:
Longman Cutting Edge, Cambridge New Headway.
MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ I OD POLOLETÍ
Cena: 1200 Kč za pololetí (1 700 Kč za rok)
včetně učebnice a sešitu.
Po každé hodině následuje pro zájemce kurz
seznámení s Biblí. Info: Jodi Oppenhuizen, 737 382
803, jizni.mesto@cb.cz
Dopolední kurzy:
úterý 9.30 pro středně pokročilé (česká lekt.)
úterý 9.30 pro začátečníky (amer. lekt.)
čtvrtek 9.30 pro mírně pokročilé (česká lekt.)
čtvrtek 9.30 pro pokročilé (amer. lekt.)
Večerní kurzy:
úterý 17.00 pro začátečníky (česká lekt.)
středa 17.00 pro středně pokroč. (amer. lekt.)
čtvrtek 17.00 pro mírně pokročilé (česká lekt.)
čtvrtek 19.00 pro středně pokroč. (amer. lekt.)
Dále nabízíme:
středa 9.30 Bible Class: Purpose Driven Life
středa 19.00 Bible Class: Purpose Driven Life
středa 19.00 Duchovní kurz: Proč jsem vůbec tady?

(český lekt.)
čtvrtek 16.00 Whale Club.
pátek 16.30 Teen Club.

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

HOP KLUB,
PROGRAMY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

POJEĎTE S NÁMI NA HORY!
Termíny zájezdů: Orlické hory, hotel Kunštát

10. 2. – 17. 2. 2007
17. 2. – 24. 2. 2007
3. 3. – 10. 3. 2007

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

Bližší informace na www.hopklub.cz,
e-mailu: hopklub@volny.cz

a tel.: 603 842 312 J. Cermanová.
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