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Nové vedení radnice Městské části Praha 11 bylo
zvoleno zastupitelstvem dne 27. listopadu 2006.

Na další čtyři roky tak na radnici usedli na vedoucí
posty starosta městské části Dalibor Mlejnský a jeho
1. zástupce Jan Meixner. Dalšími zástupci se stali
Milan Česal, Eva Štampachová a Luděk Zítka. Místo
v Radě Městské části Praha 11 získali kromě jmenova-
ných zástupců starosty také Jiří Janeček, JaroslavMráz,
Radek Nebeský a Pavel Veselý. Ustavující schůze se
konala za přítomnosti všech zvolených zastupitelů
MČ Praha 11, tedy v počtu pětačtyřiceti.

Nově zvolení zástupci radnice se společně s tajem-
nicí ÚMČ Simonou Klimakovskou ihned pustili do
práce. Starosta Dalibor Mlejnský má kromě kompe-
tencí vyplývajících ze zákona na starosti územní roz-
voj, finanční politiku a bezpečnost.

Kompetence si mezi sebou rozdělili také zástupci
starosty. Jan Meixner má na starost školství, zdravot-
nictví a oblast sociálních věcí. Problematiku kultury
a dopravy dostal Milan Česal. Životní prostředí, volný
čas a sport Eva Štampachová. Luděk Zítka se bude sta-
rat o hospodářskou politiku městské části a správu její-
ho majetku.

Podrobnosti o konkrétních představách nového
vedení naleznete uvnitř našeho zpravodaje i v jeho
budoucích číslech.

Všichni jmenovaní, včetně všech ostatních zastupi-
telů složili, na ustavujícím zastupitelstvu slib, že
budou co nejlépe pracovat ve prospěch naší městské
části. Tak jim držme palce, ať tento nelehký úkol
během následujících čtyř let splní. ◗

Jana Jelínková
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ŠKOLSTVÍ

Zápisy do základních škol
na Jižním Městě.

TÉMA

Představujeme nové
vedení radnice Prahy 11.

ROZHOVOR

Tentokrát jsme
NA SLOVÍČKO pozvali
Vlastimila Harapese.

INFORMACE

Velkoobjemové
kontejnery pro I. čtvrtletí
roku 2007.

Nové vedení radnice Jižního Města

Nové vedení radnice Prahy 11. Na fotografii v první řade zleva Milan Česal, Simona Klimakovská, Dali-
bor Mlejnský, Eva Štampachová. V druhé řadě zleva Radek Nebeský, Pavel Veselý, Luděk Zítka, Jan
Meixner, Jaroslav Mráz a Jiří Janeček. FOTO: RONALD HILLMAR

PF 2007
Příjemné prožití vánočních svátků,
šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů

Vám přeje
starosta MČ Praha 11



■ Krátce po nástupu nového vedení radni-
ce se na Jižní Město podařilo přivést
ministra pro místní rozvoj Petra Ganda-
loviče. Proč navštívil právě Prahu 11?

Iniciativa vyšla z naší strany, neboť chceme
v následujících letech uskutečnit rozsáhlý
projekt regenerace Jižního Města a potřebu-
jeme ho připravit do všech detailů. Shromaž-
ďujeme proto potřebné informace a ministr
pro místní rozvoj je tím pravým člověkem,
který má nejvíce znalostí například o mož-
nostech využití fondů Evropské unie, ale
také o nejefektivnějších postupech při řešení
různých záležitostí. Ministrovou předností
jsou navíc bohaté zkušenosti v komunální
politice.

■ O čem a kde jste jednali?
Zejména o možnostech další regenerace byto-
vých domů tak, aby veškerou finanční zátěž
nemusela nést pokladna městské části. Kromě
toho samozřejmě o regeneraci pochozí zóny
u metra na Hájích a připravované výstavbě
vodního areálu a lední haly.

■ V úřadu jste doslova pár týdnů. Překva-
pilo vás něco po vašem nástupu?

Myslím, že nejen mě, ale i ostatní členy rady
městské části udivilo a v nepříjemném slova
smyslu překvapilo to, s jakou pílí bývalá rada
pracovala v poslední pracovní den před zasedá-
ním ustavujícího zastupitelstva. Byly totiž
narychlo podepsány smlouvy, z nichž některé
nejsou podle našeho názoru pro městskou část
příliš výhodné. Objevili jsme tzv. kostlivce ve
skříni. Doufám, že byli poslední.

Nyní musíme co nejdříve vyřešit problém,
který vznikl rozhodnutímminulé rady při pro-
nájmu rozsáhlého pozemku v Ryšavého ulici.
Pražský magistrát se domnívá, že byl porušen
zákon a městská část musí podniknout kroky
vedoucí k nápravě. Proto jsme právní kancelá-
ři zadali vypracování posudku na tuto nájem-
ní smlouvu a chceme zjistit, nakolik je pro
městskou část výhodná a jak je v souladu
s podmínkami výběrového řízení. Pokud
bychom do 60 dnů nejednali v souladu s poža-
davkem magistrátu, bude zahájen proces vrá-
cení svěřeného majetku. Tím by městská část
přišla o možnost s ním nakládat.

Kromě toho jsme odmítli podepsat nájem-
ní smlouvu na provozovatele garážového
domu Vojtíškova, kterou minulá rada schváli-

la svým usnesením. Nesouhlasili jsme přede-
vším s tím, že vybraná nabídka byla v pořadí
až čtvrtá nejvýhodnější a z našeho pohledu
byla pro městskou část značně nevýhodná.
Proto vyhlásíme nové výběrové řízení, kde
hlavním kritériem bude nejvýhodnější ekono-
mická nabídka.

■ Již dříve jste říkal, že chcete na radnici
prosazovat efektivnější styl práce.
V čem bude spočívat?

Rada i zastupitelé rozhodují o poměrně závaž-
ných záležitostech, které na dlouhá léta pozna-
menají život Prahy 11. Jednou z nutných věcí
je rozhodovat na základě dostatečného množ-
ství pravdivých a věcně správných informací.
Rozhodl jsem se proto pořádat se všemi radní-
mi a vedoucími příslušných odborů pravidel-
né prohlídky míst, o jejichž budoucnosti se
chystáme rozhodovat. Každý z nás má mož-
nost, a řekl bych i povinnost, sdělit svůj názor
na věc. Věřím, že také díky těmto názorovým
výměnám přímo v terénu dospějeme ke kvali-
fikovanému a dobrému rozhodnutí.

■ Přejděme od vážných záležitostí k těm
méně vážným. Počítá se i v letošní
zimě s umělým zasněžováním kopečků
v Centrálním parku tak, aby si alespoň
ti nejmenší mohli zařádit na sněhu?

Pokud to počasí dovolí a teplota klesne pod
bod mrazu, tak určitě. Rada městské části roz-
hodla o koupi sněžného děla do majetku Prahy
11 a chceme ho co nejvíce využívat. Svažitých
míst, kde lze na Jižním Městě sáňkovat, není
mnoho, proto jsme se rozhodli využít pro
všechny dobře dostupný Centrální park.

■ A co kapři?
Pokud máte na mysli ty na Chodově, tak jsme
se letos pokusili založit jakousi novou vánoční
tradici. Nakoupili jsme kapry a dali dětem
možnost, aby si je z kádě ulovily a odnesly
zdarma domů. Vánoční tradice chceme pod-
porovat, a to nejen formou klasických trhů.
V době, kdy jsme na radnici nastoupili, už
bylo o jejich podobě rozhodnuto. Proto jsme
tam alespoň uspořádali vánoční koncert, aby
lidé měli možnost se v tom shonu na chvíli
zastavit a zaradovat se nejen z dárků. ◗

Se starostou Daliborem Mlejnským
hovořil Josef Škvor

Otázky pro starostu
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Miss neslyšících 2006 má svou vítězku. Vítězkou šestého
ročníku Miss neslyšících 2006 se stala Marie Basovníková, první vice-
miss sympatie Miroslava Kvasničková a druhou vicemiss Karolína
Hyková. Během soutěže se také volil Sympaťák roku a tento titul zís-
kal Pavel Kulich. O volbuMiss neslyšících byl velký zájem, a proto ještě
před začátkem soutěže museli pořadatelé narychlo rozšiřovat počet míst
k sezení. Účastníci soutěže se představili ve třech disciplínách – módní
přehlídce, promenádě a volné disciplíně. Slavnostním večerem, pořá-
daném za podpory místopředsedy pražské ODS Jiřího Janečka, prová-
zel Aleš Cibulka. Průběh i atraktivita soutěže navíc zaujala i starostu
naší městské části Dalibora Mlejnského, který přislíbil podporu radni-
ce při dalším červnovém konání soutěže. ◗
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Nové vedení hl. m. Prahy. V posledním listopadovém dni
letošního roku bylo zvoleno nové vedení na Magistrátu hl. m. Prahy.
Za zmínku jistě stojí, že Jižní Město má přímo ve vedení velké radni-
ce dva své zástupce. Primátorem hl. m. Prahy zůstává Pavel Bém
(ODS). Náměstky mu budou dělat za ODS Rudolf Blažek, Pavel Klega
a Hana Žižková, za SNK-ED pak Markéta Reedová. Na pozici radních
jsou právě dva naši zástupci, a to Jiří Janeček a Milan Pěšák. Členy rady
jsou také Marie Kousalíková, Milan Richter, Radovan Šteiner (všichni
za ODS) a za Stranu zelených Petr Štěpánek. V samotném zastupitel-
stvu má navíc ještě Praha 11 stávajícího starostu Dalibora Mlejnského
a také člena ZMČ Praha 11 Miloše Mihálika. Popřejme tedy našim
zástupcům na velké radnici mnoho úspěchů. ◗

Tereza Najdekrová ze Superstar vystoupila na Opatově.
Třetí vyřazená finalistka z třetí řady Česko hledá SuperStar Tereza
Najdekrová (20) dál zpívá jako o život. Dne 24. listopadu 2006 vystou-
pila v KD Opatov se skupinou Abba World Revival, se kterou spolu-
pracovala téměř tři roky, a tímto koncertem se s ní rozloučila: „Je
pravda, že odcházím s těžkým srdcem, přeci jenom tři roky jsou kus
života.“ Hodlá se hudbě věnovat dál, ale jít svou vlastní cestou. Nevy-
lučuje však, že by s kapelou Abba World Revival ještě někdy zahrála.
Tereza má teď v plánu založit vlastní kapelu a pustit se do rockové muzi-
ky. „Chci dělat rock, ale trochu zjemněný ženským zpěvem,“ upozor-
ňuje. Při výběru muzikantů prý sáhne po kamarádech. „Je lepší, když
ty lidi znáte, spolupráce je pak rychlejší.“ A pokud jde o její kolegy ze
SuperStar? Pravidelně je chodí podporovat na přímé přenosy a věří, že
třetí titul vyhraje David Spilka. ◗

Hudební festival Čerstvě natřeno.
V klubu Na Dně v Modletické ulici
se v pátek 1. prosince uskutečnil již
8. ročník hudebního festivalu začí-
najících kapel Čerstvě natřeno.
Jako každý rok zde vystoupily
mladé kapely z hudební zkušebny
nízkoprahového klubu Ymkárium
http://praha.ymca.cz/ymkarium/.
Na letošním ročníku vystoupily
kapely 3. qadrant (punk-rock), Ora
et labora (punk), Kaar (punk-rock)
a Katharoi (trash-metal) a navštívi-
lo jej 80 hudebních nadšenců, pře-
vážně z řad mladých lidí.
Nízkoprahový klub Ymkárium na
Jižním Městě je již šest let provozo-
ván o.s. YMCA Praha a jeho služby
využívá 240 mladých lidí. ◗

Projížďka na saních. Neobvyklí „Santové“ se letos projížděli
jihoměstským podvečerem již v polovině listopadu. Při příležitosti
otevření zajímavé výstavy Kouzlo polárního světa totiž její organizáto-
ři „představili“ i svoje psí smečky a umožnili projížďku jak dětem, tak
čestným hostům výstavy. Tentokrát jede Petr Pithart, místopředseda
Senátu Parlamentu České republiky. ◗
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Vernisáž na radnici. V úterý 5. prosince 2006 byla v atriu rad-
nice naší městské části otevřena poslední letošní výstava. Akademická
malířka Věra Krumphanzlová, známá nejvíce jako grafička a ilustrátor-
ka svou tvorbou pro děti, zde představuje svoje pastely. Obsah vystave-
ných děl jednoznačně charakterizuje název expozice – Krajiny. Jemné
až intimní již svou velikostí, pojednané příjemnou barevnou škálou,
lahodí oku i citům návštěvníků. Vernisáž působivě doplnili Karel Klíma
a jeho učitel Kamil Doležal ze ZUŠ Jižní Město. Výstavu, kterou spolu
s kurátorkou Markétou Horákovou zahájil zástupce starosty Jan Meix-
ner, lze vidět v atriu radnice v pracovní dny až do 2. ledna nového roku
2007. ◗

Antarktida na Chodovské
tvrzi. 29. prosince 1969 zavlála
poprvé česká vlaječka na jižním
pólu. Výstavu o Antarktidě nalezne-
te v Galerii Chodovské tvrze od 7.
ledna 2007 a možná na ní potkáte
i J. Sekyru, prvního Čecha na jižní
točně. ◗

Mikulášská nadílka. Stejně jako v minulých letech se v prosto-
rách Top Hotelu Praha již tradičně konala předvánoční akce pro obča-
ny Prahy 11 „11 dárků nejen od Mikuláše“, kterou pořádali studenti
Střední odborné školy Stříbrského ve spolupráci s MČ Praha 11. Letoš-
ní předvánoční nadílka byla plná překvapení – dětské divadelní před-
stavení Malého vinohradského divadla Kubula a Kuba Kubikula se
líbilo určitě všem dětem. Mnohé z nich pomáhaly hercům přímo na
pódiu, kde zůstaly také při písničkách Vlasty Horvátha. V průběhu
večera předal ředitel Střední odborné školy Stříbrského Ing. Jiří Smej-
kal, Ph.D. šek na vzdělávání Fatoumaty Pivi, na dálku adoptované gui-
nejské holčičky, zástupkyni humanistického hnutí Dialog. Na závěr
pakMikuláš s rojem čertů a hejnem andělů rozdal dárečky skoro dvěma
stům dětem v sále, včetně dětí z dětského domova Ledce. ◗ Mikulášská v klubu seniorů. 160 seniorů, Brdská pětka, papí-

rový „Santa“ v nadživotní velikosti a nová RMČPrahy 11 vytvořili kuli-
su pro seniorskou Mikulášskou zábavu, kterou pro své klienty
přichystalo Centrum sociálních služeb na Jižním Městě. V klubu seni-
orů Křejpského se 6. prosince podával řízek s domácím bramborovým
salátem, popíjely nej-
různější nápoje, ale pře-
devším se tančilo
a slavilo celých pět
hodin. A také se pláno-
val program na 29. pro-
since, kdy se na stejném
místě a ve velmi podob-
né sestavě uskuteční
seniorská oslava konce
roku. ◗

Ministr Gandalovič na Jižním Městě. Městská část Praha
11 bude v následujících letech pokračovat v opravách vlastních pane-
lových domů a přispěje i na regeneraci objektů dalších majitelů. Mi-
nistr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, který naši městskou část
13. prosince navštívil, to označil za krok správným směrem. Domy na
JižnímMěstě za třicet let jeho existence stárnou. Městská část proto jen
v letošním roce investovala do regenerace objektů ve svém vlastnictví
více než 71 milionů korun. Kromě toho z Fondu podpory regenerace
přispěla téměř 58 miliony korun na opravy. Radnice má zájem na tom,
aby se Jižní Město obnovovalo jako celek. Ministr Petr Gandalovič si
společně se starostou naší městské části Daliborem Mlejnským a dal-
šími zástupci radnice prohlédli Jižní Město seshora z vyhlídky v hote-
lu Opatov. ◗

Jižní Město se bude bavit. Radnice Prahy 11 připravuje na pátek 12. ledna 2007 ples
městské části. Tentokrát se uskuteční v Top Hotelu v Blažimské ulici č. 1781/4 na Chodově.
„Letos jsme se rozhodli konání plesu přesunout z Kulturního domu Opatov do důstojnějšího
prostředí hotelu,“ uvedl starosta Dalibor Mlejnský. Začátek slavnostního večera je v 19 hodin.
Organizátoři počítají s hudebním programem, který potrvá až do 2. hodiny po půlnoci. K tanci
a poslechu bude hrát po celý večer orchestr Václava Hybše, po půlnoci se hudební sál změní ve
velkou diskotéku. Součástí večera je nezbytné předtančení. A kdo bude mít štěstí, může vyhrát
i hodnotné ceny v tombole. Informace o vstupenkách je možné získat v informační kanceláři
ÚMČ Praha 11 na Hájích na tel.: 272 913 168 nebo 272 913 284. ◗
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Rada MČ Praha 11
dne 29. 11. 2006
na své 29. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s poskytnutím finančních darů na rea-
lizaci projektů v Grantovém programu
MČ Praha 11 pro oblast kultury ve
výši 96 480 korun

■ s výběrem projektů v rámci 3. kola
Grantového programu MČ Praha 11
pro oblast sportu a tělovýchovy v cel-
kové výši 74 000 korun

■ s poskytnutím příspěvku tělovýchov-
ným organizacím JM v celkové výši
150 000 korun

SCHVÁLILA:
■ pořadí zástupců starosty pro zastupo-
vání starosty MČ Praha 11 v době
jeho nepřítomnosti: Jan Meixner,
Luděk Zítka, Milan Česal, Eva Štam-
pachová

■ poskytnutí účelového finančního daru
na úhradu části nákladů spojených
s pořádáním akce 11 dárků pro Miku-
láše vy výši 50 000 korun

Rada MČ Praha 11
dne 1. 12. 2006
na své 30. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s pravidly pro hospodaření MČ Praha
11 v období rozpočtového provizoria
roku 2007

SCHVÁLILA:
■ rozpočtové opatření na dokrytí
poskytnutého věcného daru Hasičské-
mu sboru hl. m. Prahy ve výši 5 000
korun

■ rozpočtové opatření na dokrytí finan-
cování grantových programů schvále-
ných v oblasti sportu a tělovýchovy ve
výši 5 000 korun

Rada MČ Praha 11
dne 7. 12. 2006
na své 31. schůzi mj.:

ZŘIZUJE:
■ pracovní skupiny – Vodní svět, Seni-
orský dům, Poliklinika Opatovská,
Kulturní domy, Cyklotrasy a cyklo-
stezky, Pochozí plocha Háje a jmenuje
jejich členy

SCHVÁLILA:
■ navržený postup na zajištění ostrahy
nově vybudovaného objektu hromad-
ných parkovacích stání v ulici Vojtíš-
kova do doby zprovoznění

■ výzvu na veřejnou zakázku na zjedno-
dušené podlimitní řízení na projekto-
vou dokumentaci Multifunkčního
sportovního centra u ZŠ Květnového
vítězství

■ poskytnutí účelového finančního daru
ve výši 5 000 korun místní organizaci
na Praze 11 – Svazu tělesně postiže-
ných v ČR

■ rozpočtové opatření na úhradu výdajů
související s pořízením nové telefonní
ústředny do MŠ Markušova ve výši
25 000 korun

Rada MČ Praha 11
dne 11. 12. 2006
na své 32. schůzi mj.:

ZŘIZUJE:
■ ke dni 13. 12. 2006 výbor pro
územní rozvoj a životní prostředí
a výbor pro sociální a zdravotní poli-
tiku

JMENUJE:
■ předsedy a členy – finanční komise,
bytové komise, komise pro dopravu,
komise pro bezpečnost, komise pro
likvidaci majetku, komise pro otevírá-
ní obálek, komise pro výchovu a vzdě-
lávání, mediální komise, komise pro
správu majetku, kulturní komise,
sportovní komise, komise zdravotní
a sociální

SOUHLASÍ:
■ se změnami zásad hospodaření Fondu
podpory regenerace MČ Praha 11

■ s volbou předsedů, členů a tajemníků
finančního výboru a kontrolního
výboru

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 10. 1. 2007 od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ulici.

Odbor státní
sociální podpory
informuje
1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 110/2006 Sb.,o
životním a existenčním minimu a zákon č. 112/2006
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přije-
tím zákona o životním a existenčním minimu a zákona
o pomoci v hmotné nouzi. Těmito zákony dojde ke změ-
nám při stanovení nároku na dávky státní sociální pod-
pory a jejich výši.

Změní se koncepce
i částky životního minima (dále jen ž.m.).
Ž.m. jednotlivce 3.126,- Kč
Ž.m. společně posuzovaných osob:
zaopatřená osoba nejstarší 2.880,- Kč
zaopatřená osoba druhá a další 2.600,- Kč
nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 2.250,- Kč
nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 1.960,- Kč
nezaopatřené dítě do 6 let 1.600,- Kč

Pozmění se koeficienty pro stanovení nároku na
dávky státní sociální podpory a jejich výši.

Nově je stanovena výše rodičovského příspěvku. Pro
rok 2007 činí 7.582,- Kč, což odpovídá 40 % průměr-
né měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní
rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku,
v němž bude rodičovský příspěvek poskytován. Pokud
bude rodičovský příspěvek vyplácen ke dni 31. 12. 2006
a jeho výplata bude náležet i po tomto datu, upraví se
jeho výše od 1. 1. 2007 bez žádosti.

Nadále platí, že nárok na příspěvek na bydlení má
vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trva-
lému pobytu. Vše ostatní je koncipováno nově. Příspě-
vek na bydlení mohou získat domácnosti, jejichž náklady
na bydlení jsou v Praze vyšší než 35 % rozhodného pří-
jmu rodiny a současně musí platit, že 35 % rozhodného
příjmu je nižší než částka normativních nákladů na byd-
lení stanovených v zákoně č. 112/2006 Sb.

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné
a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu,
u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné nákla-
dy stanovené zákonem č. 112/2006 Sb. U všech druhů
bytů se budou připočítávat náklady na plyn, elektřinu,
vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo
částka za pevná paliva stanovená zákonem 112/2006 Sb.
Náklady na bydlení se zjišťují jako průměr za předchá-
zející kalendářní čtvrtletí, započítávají se i zálohy
a doplatky zaplacené ve sledovaném období, obdobně se
odečítá přeplatek na nákladech.

Výše příspěvku na bydlení činí rozdíl mezi normativ-
ními náklady (případně náklady na bydlení, pokud jsou
nižší než normativní) a rozhodným příjmem rodiny
vynásobeným v Praze koeficientem 0,35.

Z uvedeného vyplývá, že žadatelé o příspěvek na
bydlení budou muset k žádosti dokládat více podkladů
než dosud, a proto je žádáme, aby se co nejdříve po
1. 1. 2007 obrátili na odbor státní sociální podpory
v Bohúňově ulici č.p. 1553, kde získají nové tiskopisy
a případné další informace v úředních hodinách v pon-
dělí a ve středu od 8.00 do 17.30 a v úterý od 8.00 do
11.30 hodin. ◗

Jana Sklářová, OSSP ÚMČ Praha 11
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Když jsem před časem zvažoval nabídku aspirovat na
pozici místostarosty s případnou kompetencí pro škol-

ství, zdravotnictví a sociální věci, uvědomil jsem si, že se
jedná o oblast mapující celý život člověka. Od porodu
a první prohlídky u lékaře přes jesle, školku, školy a zaměst-
nanecký věk až po věk seniorský, o dětech nemluvě.

Přemýšlel jsem, zdali a čím bych mohl být přínosem pro
Jižní Město, hovořil jsem s vedoucími příslušných odborů,
hovořil jsem se svou rodinou i se spoustou dalších lidí. Zji-
stil jsem, že mě moje rodina, přátelé a známí v této věci věří
a podporují. A že všechny zmiňované oblasti jsou nesmír-
ně zajímavé a plné úkolů, které čekají na vyřešení. Uvědo-
mil jsem si, že u toho bych chtěl být, a nabyl přesvědčení,
že budu užitečným, protože v opačném případě bych o této
nabídce ani neuvažoval.

Rád bych pomohl dokončit opravy školních budov
a přispěl k chystaným systémovým změnám. Stejné úsilí
chci vynaložit při vzniku dalších vysokých škol na Jižním
Městě. V oblasti zdravotnictví je k řešení velký problém
v podobě polikliniky Opatovská, je nutné ji opravit, možná
i dostavět, ale ještě předtím musíme mít zpracován generel
zdravotnictví na Jižním Městě, z něhož budeme vycházet.
V tuto chvíli také hledáme ředitele pro polikliniku v Šusto-
vě ulici. V sociální oblasti před námi stojí potřeba vystavět
dům pro seniory, neboť nárůst počtu našich obyvatel star-
ších 65 let za poslední léta hovoří naprosto jasně. Jestliže
před třiceti lety patřila Praha 11 věkem svých obyvatel
k nejmladším čtvrtím hlavního města, pak za pět let bude
poptávka po takovém domě kulminovat. Od 1. ledna začne
platit nový zákon o sociálních službách a zcela zásadním
způsobem změní jejich poskytování i způsob přidělování
příspěvku na tyto služby.

Uvedené úkoly patří k těm největším a nejnákladněj-
ším, ale vedle nich je tu velké množství každodenní práce,
na kterou se už nyní těším, protože v ní vidím smysl a napl-
nění konkrétních potřeb Jižního Města a jeho obyvatel.

Málem bych zapomněl na jednu věc, která byla při mém
rozhodování důležitou. Kolem starosty vznikl tým, který je,
podle mého soudu, velkou nadějí pro Jižní Město a ve kte-
rém je mi ctí pracovat.

Na závěr mi dovolte popřát vám do nového roku hodně
zdraví, lásky, štěstí a radosti. ◗

Jan Meixner

Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS)
komentuje

Dne 1. 11. 2006 detektivové z pro-
tidrogové sekce Služby kriminál-

ní policie a vyšetřování Policie ČR
Obvodního ředitelství Praha IV
ukončili akci s krycím názvem
„GOLIÁŠ“. V únoru letošního roku
se v panelovém domě v ulici Křejp-
ského v Praze 11 odehrála tragédie,
při níž zahynuli čtyři lidé. Příčinou
bylo úmyslné založení požáru v bytě,
kde se vyráběly omamné a psycho-
tropní látky.

Po uplynutí několika měsíců byli
obyvatelé Křejpského ulice znovu ohro-
ženi jednáním narkomanů. Opět v bytě
uvnitř panelové zástavby vyráběla sku-
pina osob z okruhu známých obětí
i pachatelů tragického požáru drogu
pervitin.

Po několikaměsíční operativní práci
spustili kriminalisté bleskovou akci
a podařilo se při ní na místě zadržet
několik osob. Mezi zajištěnými byl

nejen hlavní iniciátor skupiny, ale
i několik dalších celostátně hledaných
osob. Jen šťastnou náhodou v bytě při-
pomínajícím spíše chemickou laboratoř
nedošlo již dříve k výbuchu nebo ke
vznícení látek potřebných k výrobě
drog, což mohlo mít za následek další
tragédii.

Na místě byla tedy zajištěna kom-
pletní chemická laboratoř, chemické
látky a dosud přesně nezjištěné množ-
ství vyrobené drogy.

Šéf celé skupiny putoval rovnou do
pankrácké věznice, kde si tento „výteč-
ník“ zatím odpyká trest za jinou závaž-
nou trestnou činnost. Zároveň jej
policejní komisař obvinil z výroby
a distribuce omamných a psychotrop-
ních látek, což mu může prodloužit
pobyt za mřížemi o osm let. ◗

ppor. Martin Michal,
preventivně informační skupina

OŘ PČR Praha IV

MILÉ MAMINKY, TATÍNKOVÉ, BABIČKY, DĚDEČKOVÉ, TETY, STREJDOVÉ, PANÍ A PÁNI,
SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NOVĚ OTEVŘENÉHO MATEŘSKÉHO CENTRA

KDE? Ve sportovním centru Zelené zdraví, ulice Hrabákova 2001, Praha 4, Horní Roztyly
KDY? Od 3. ledna 2007, pondělky a středy 10.00–12.00 hodin

PROGRAM: Volná hra dětí + cvičení pro děti od 1 roku, zpívání, tancování, výtvarná dílnička.
Ve středu hlídání dětí pro ty, kteří si chtějí zacvičit ve fitcentru nebo zatančit orientální tance.

Pro zájemce je možné otevřít kurzy anglické konverzace pro maminky (dospělé), které (kteří) příjdou s dětmi.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE: V únoru karneval

Bližší informace: 737 553 219, 272 933 673 www.zelenezdravi.cz

Vážení klienti našeho centra a čtenáři
měsíčníku Klíč, pomalu končí Váno-

ce a blíží se oslava Nového roku, kdy si
opět budeme dávat nejrůznější novoroč-
ní předsevzetí, ze kterých budeme v prů-
běhu dalšího roku dříve či později
ustupovat.

Z některých předsevzetí bychom
ovšem neměli ustupovat nikdy. Zejména
pak z těch, která se týkají našich nejbliž-
ších, zvláště pak pokud si slibujeme, že
jim budeme věnovat více svého času.
Věnovat čas svým nejbližším může být
často darem nejcennějším, a aniž bychom
si to leckdy uvědomovali, i darem obou-
stranným. Nepropásněme tedy možnost
obdarovat se takto navzájem a využijme
k naplnění zmíněného daru třeba právě
vánočního volna.

Využijme však této požehnané doby
i jinak. Alespoň na chvíli hoďme za hlavu
všechny ty sociální, náboženské, rasové
i jiné předsudky a zkusme být na sebe las-
kaví a milí. Přejme si od srdce veselé
Vánoce a šťastný Nový rok a udělejme vše
pro to, aby nám dobrá nálada, skvělá
předsevzetí a hlavně čas pro sebe a naše
blízké vydržely co nejdéle. Jenom tak
máme šanci prožít rok 2007 opravdu
šťastně a spokojeně.

Jménem týmu pracovníků jihoměst-
ského centra sociálních služeb vám přeji
příjemné prožití vánočních a novoroč-
ních svátků. I v roce 2007 je tady CSSP
– JM pro vás a je připraveno vám posky-
tovat sociální služby dle vašich přání
a potřeb. ◗
Bc. Jan Sembdner, ředitel CSSP - JM

Novoroční přání Centra
sociálních služeb Praha - JM

Hrozila další tragédie
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Současně se zvyšující se cenou plynu a elektřiny se v poslední době
množí případy, kdy si lidé v rodinných domech přitápí uhlím a dře-

vem. Někteří se však uchylují i ke spalování domácího odpadu. Jedná se
zejména o přitápění plasty (především PET lahve, polystyren), textilní
vlákna, pryž atd.

Spalováním odpadů v podmínkách domácího topeniště však vznika-
jí nejrůznější nebezpečné látky, které unikají do ovzduší a poškozují
životní prostředí a zdraví člověka. Látek vznikajících nedokonalým spa-
lováním je celá řada, především se však jedná o oxid uhelnatý, polyaro-
matické uhlovodíky, dioxiny a těžké kovy.

Výčet nebezpečných vlastností těchto látek je dlouhý. Zejména jsou
diskutovány jejich toxicita a karcinogenita. V případě dioxinů se navíc
jedná o látky, které se velice dlouho odbourávají ze životního prostředí,
koncentrují se v tělech živých organismů a způsobují rakovinu.

My všichni si musíme uvědomit, že takovýmto jednáním výrazně
zhoršujeme ovzduší sobě i ostatním, a to s vážnými důsledky pro zdraví
člověka.

Podle obecně závazné vyhlášky č. 21/2005 Sb. HMP, vyhlášky
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, mají obyvatelé hl. m. Prahy
povinnost komunální odpad třídit na složky – plast, papír, sklo, objem-
ný, stavební a nebezpečný odpad. Povinností je roztříděný odpad odklá-
dat do k tomu určených nádob (papír – modrý kontejner, plast – žlutý,
sklo – bílý nebo zelený a tetrapack – s oranžovým víkem). Menší množ-

ství nadměrného odpadu je možné odložit do průběžně přistavovaných
velkoobjemových kontejnerů, případně odvézt do sběrných dvorů hl. m.
Prahy (bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách
www.praha11.cz – Jižní Město – životní prostředí).

Třiďte odpady, a to nejenom z důvodu plnění povinností stanovených
právními předpisy a z hlediska ochrany životního prostředí, ale zejména
s ohledem na své vlastní zdraví a zdraví svých blízkých. Navíc vytřídě-
ním jednotlivých složek umožníte jejich recyklování s následným využi-
tím jakožto druhotné suroviny. ◗

Ing. Yvona Hájková, vedoucí odboru životního prostředí

Nebezpečné důsledky spalování odpadů
v domácnostech

Spalování nebezpečných odpadů. FOTO: YVONA HÁJKOVÁ

Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový
stavební zákon č. 183/2006 Sb., který

obsahuje řadu změn a novinek.
V řízeních bude daleko větší důraz kladen

na soulad staveb (i ohlašovaných), jejich změn
(i změn v užívání) s územním plánem. Nové je
rovněž poslání regulačního plánu, který se stává
jedním z nástrojů územního rozhodování.

Nová ustanovení stavebního zákona kromě
územního rozhodnutí (o umístění stavby, děle-
ní a scelování pozemků, ochranném pásmu)
zahrnují v § 77 nově rozhodnutí o změně vyu-
žití území, o změně stavby a o změně vlivu
stavby na využití území, dále zjednodušené
územní řízení (§ 95), územní souhlas (§ 96),
územní opatření o stavební uzávěře (§ 97 -99)
a územní opatření o asanaci území (§ 100).

Rovněž nové je ustanovení § 21 a – územ-
ně plánovací informace, kterou na žádost
poskytuje stavební úřad a bude kromě jiného
obsahovat podmínky provedení jednoduchých
staveb (např. pro bydlení do 150 m2 zastavěné
plochy) ohlašovaných podle § 104 odst.1.

Projednání návrhů na územní řízení bude
veřejné, proto oznámení o zahájení řízení bude
oznamováno účastníkům řízení veřejnou vyhláš-
kou (§ 87). Žadatel zajistí, aby o jeho záměru
a o konání veřejného projednání byla u stavby
nebo na jejím pozemku o jeho záměru umístěna
informace včetně grafického vyjádření.

Ve stavebním řízení je úplnou novinkou
autorizovaný inspektor (§ 143 a další), který
na základě smlouvy se stavebníkem (investo-
rem) provede kontrolu projektové dokumenta-

ce, opatří závazná stanoviska dotčených orgánů
a vyjádření účastníků řízení a certifikátem stvr-
dí, že navržená stavba může být provedena.
Stavbu potom inspektor pouze oznámí staveb-
nímu úřadu spolu s plánem kontrolních prohlí-
dek. Další novinkou je uzavření veřejnoprávní
smlouvy o provedení stavby mezi stavebním
úřadem a stavebníkem, která za určitých pod-
mínek nahradí stavební povolení (§ 116).

Značně se rozšířil okruh staveb, terénních
úprav, udržovacích prací a zařízení, které není
nutné ani ohlašovat (§ 103), rozšířen je
i seznam jednoduchých staveb, které bude
možné po splnění určitých podmínek pouze
ohlásit (§ 104) – stavby pro bydlení do 150 m2.

Změny, které povedou ke zjednodušení, jsou
v kolaudaci staveb (§ 119 a další) – na „veřej-
né stavby“ bude možné vydat kolaudační sou-
hlas na základě dokumentů, které stavebník
předem opatří, stavební úřad provede závěreč-
nou prohlídku a nezjistí-li závady bránící užívá-
ní stavby, vydá kolaudační souhlas, který není
správním rozhodnutím. Stavby „neveřejné“
nebo provedené na základě ohlášení nebo certi-
fikátu autorizovaného inspektora, případně na
základě veřejnoprávní smlouvy, bude možné
užívat na základě oznámení záměru stavebníka
stavebnímu úřadu. Pokud do 30 dnů od ozná-
mení stavební úřad užívání stavby rozhodnutím
nezakáže, lze stavbu užívat.

Zásadní novinkou je povinnost činit podá-
ní na předepsaných formulářích (§ 196), které
budou součástí prováděcích vyhlášek ke staveb-

nímu zákonu včetně předepsaných příloh, bez
nichž nebude možné žádost podat.

Na závěr je nutné zmínit přechodná ustano-
vení (§ 190), ze kterých je patrné, že řízení
zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona
se dokončí podle dosavadních předpisů. Zají-
mavý je odstavec 3a) tohoto paragrafu, kde je
uvedeno, že neukončená řízení na stavby, které
by podle nového zákona bylo možné pouze
ohlásit, se dokončí podle nového zákona s tím,
že den ohlášení bude den účinnosti nového
zákona.

V dalších číslech Klíče přineseme podrob-
nější informace zahrnující specifické otázky
týkající se oblasti panelové výstavby a jejích
změn. ◗

Zpracoval: odbor výstavby
Foto: archiv

Co nového přináší stavební zákon
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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

SCHVALUJE:
■ členy výběrové komise na zhotovitele rekonstrukce ulice
Milíčovská,

■ finanční dar v hodnotě 1 000,- Kč pro TJ Zora Praha, zra-
kově postižení sportovci,

■ darovací smlouvu s I.G.D. s.r.o. o darování pozemku parc.č.
214/153,

■ uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
I.G.D. s.r.o. přes pozemek parc. č. 214/153 spočívající ve
vedení podzemních inženýrských sítí,

■ uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
MITHRA s.r.o. a IBC Realinvest Delta s.r.o. spočívající
v právu cesty, zejména v neomezeném právu vstupu, prů-
chodu, vjezdu a průjezdu přes parc.č. 214/53.

SOUHLASÍ:
■ s prodloužením lhůty terénních úprav v pásu izolační zele-
ně mezi Kateřinkami a Újezdem, a to do 30. 4. 2007,

■ s upravenou dokumentací pro územní řízení lokality „Nad
Vsí“ spočívající v prodloužení ulice K Sukovu za podmínky,
že připravovaná nová prodloužená komunikace K Sukovu
bude průjezdná a propojená s ulicí Formanskou.

NESOUHLASÍ:
■ se záměrem výstavby rodinného domu na pozemku parc. č.
265/491 z důvodu, že pozemek se nachází v ochranném
pásu Milíčovského lesa.

NESCHVALUJE:
■ změnu ÚP SÚ HMP na parc. č. 212 ze ZN (nelesní plo-
cha) do kategorie SO 3 (přírodně rekreační plochy i pro
možné sportovní využití).

Zastupitelstvo městské části na tomto zasedání jmenovalo
členy finančního a kontrolního výboru, dále výboru stavební-
ho a pro životní prostředí a členy sociální komise. Byli také
jmenováni členové redakční rady Zpravodaje městské části a
stránky naší městské části v měsíčníku Prahy 11 Klíč.
Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřední desce, informačních
vývěskách a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

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

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 21. 11. 2006

Důležitá usnesení zastupitelstvaSlovo starosty
Vážení spoluobčané,
vážení občané ze sousední Prahy 11,
velmi si vážím důvěry, kterou mi
v komunálních volbách prokázali
občané z Újezdu a Kateřinek. Velice za
ni děkuji.

V říjnových komunálních volbách
získala v naší městské části nejvíce
mandátů, a to 4, Občanská demokra-
tická strana s počtem hlasů 3106. Jako
druhá v pořadí se umístila Aliance
jihovýchod SNK s počtem 1968 hlasů
a obsadila dva mandáty. Třetí místo
obsadila Strana zelených s počtem
hlasů 1351 a také získala dva mandá-
ty. Poslední postupové místo obsadila
Společná budoucnost SNK s počtem
hlasů 961. Za tyto hlasy získala jeden
mandát.

Jsem přesvědčen, že nově zvolení
zastupitelé budou i nadále pokračovat
v pozitivním rozvoji městské části
a budou dbát a respektovat zájmy
našich spoluobčanů. Věřím, že se sou-
sední Městskou částí Praha 11 budeme
nalézat shodu v záležitostech týkajících
se obou městských částí ku prospěchu
zde žijících občanů.

Začíná čtyřleté volební období a já
bych si Vám touto cestou dovolil před-
stavit nejdůležitější cíle v Městské části
Praha - Újezd :

V první řadě se musí vyřešit doprav-
ní obslužnost naší městské části. Musí-
me hledat takovou variantu dopravní
obslužnosti, která bude mít co nejmen-
ší dopad na životní prostředí, přede-
vším na oblast klidu Botič - Milíčov,
která zahrnuje i Milíčovský les.

Zahájit přípravu na získání potřeb-
ných povolení k výstavbě naší historic-
ky první mateřské školy v ulici
Vodnické na pozemku parc.č. 265/1.

Projednat dostavbu zemních
ochranných valů I. a II. etapu. Všich-
ni jsme si vědomi zvýšení hlukového
zatížení v celé naší městské části a je
zapotřebí proti tomu bojovat nejen
v Kateřinkách, ale i v Újezdu.

Dalšími, neméně důležitými body,
jsou rekonstrukce komunikací, které
byly zahájeny v letošním roce. Rekon-
strukce s sebou přinášejí různé problé-
my a úskalí, související s omezením
dopravní obslužnosti, a mnohdy pro-
blematickým přístupem k jednotlivým
nemovitostem. Tímto bych chtěl
poděkovat všem spoluobčanům za

trpělivost a vstřícnost. V příštím roce
budou zahájeny kompletní rekon-
strukce vedlejších ulic v Újezdu. Jde
o ulice Ve Vilkách, Nad Výpustí,
K Sukovu a spodní část ulice Ke
Mlýnu. V Kateřinkách dojde k rekon-
strukci ulice Milíčovská, kde povrch
bude proveden ze zámkové dlažby
a zároveň bude realizováno nové veřej-
né osvětlení.

Z důvodu zpoždění výstavby inže-
nýrských sítí a rodinných domů
v lokalitě V Potocích se bohužel
posouvá termín zahájení výstavby
splaškové kanalizace v ulici K Mostu
a částečně K Motelu, a to na II. čtvrt-
letí příštího roku. Také ulice Nad
Náhonem se dočká výstavby splaškové
kanalizace. Opět v návaznosti na
výstavbu inženýrských sítí a výstavbu
rodinných domů v lokalitě Ke Mlýnu.

V jarních měsících roku 2007
mohou očekávat nejmenší obyvatelé
výstavbu dětského hřiště v sídelní části
Kateřinky v ulici Pastevců.

V příštím roce SK Újezd – Praha 4
oslaví výročí. Uběhne 70 let od založení
sportovního klubu. Při této příležitosti
chystá klub rozsáhlou rekonstrukci
sportovního zařízení. Městská část bude
podporovat rozvoj tělovýchovy mládeže
a napomáhat k obnovení mládežnické
kopané v Újezdu.

Máme před sebou i mnoho jiných
úkolů, které vám budeme představovat
v dalších vydáních Zpravodaje MČ
Praha – Újezd a v Klíči MČ Prahy 11.

Na závěr bych vám rád popřál krás-
né prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, lásky, porozumění a mnoho
pracovních úspěchů v roce 2007.

Václav Drahorád, starosta

Provoz úřadu od 22. 12. do 29. 12. 2006
22. 12. není úřední den
27. 12. 8.00 hod. – 12.00 hod. 13.00 hod. – 17.00 hod.
28. 12. 8.00 hod. – 12.00 hod. 13.00 hod. – 15.00 hod.
29. 12. není úřední den

HEZKÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU 2007

MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH
ÚSPĚCHŮ VÁM PŘEJÍ STAROSTA,

MÍSTOSTAROSTOVÉ,
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

A ZAMĚSTNANCI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI.
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Představujeme nové vedení radnice MČ Prahy 11
Bc. Dalibor Mlejnský – starosta
Kompetence:
– povinnosti vyplývající ze zákona,
– oblast územního rozvoje,
– oblast finanční politiky,
– oblast bezpečnostní.
Současný sedmatřicetiletý starosta žije na JižnímMěstě více než dvacet let. Je žena-
tý a má dvě děti. Absolvoval Univerzitu Jana Amose Komenského v oboru andra-
gogika. Před zvolením zastupitelem působil jako ředitel společnosti. K jeho
zálibám patří historie, lyžování, cyklistika a zejména jeho rodina.

Ve funkci starosty a člena rady se bude věnovat především tvorbě územního
plánu, využití rozvojových lokalit městské části a významným investičním zámě-
rům. Jedním z jeho hlavních úkolů je regenerace Jižního Města, zejména regene-
race panelových domů. Byl také zvolen předsedou pracovní skupiny Pochozí zóna
Háje, která bude iniciovat oživení této lokality.

V oblasti bezpečnosti připravuje kroky, které povedou k zajištění pořádku
a vyšší bezpečnosti na celém území městské části. V první fázi to bude zejména
úsilí o navýšení počtu strážníků a vytvoření nové služebny.

Jan Meixner – zástupce starosty

Kompetence:
- oblast školství,
- oblast sociálních věcí,
- oblast zdravotnictví.
Na Jižním Městě žije od roku 1976 a patří tedy
k jeho prvním obyvatelům. Poprvé sem ale při-
šel v roce 1964. Jeho rodiče tu koupili stavební
parcelu a postavili na ní rodinný dům. Ten ale
musel ihned po dokončení ustoupit výstavbě
sídliště. Je otcem tří dospělých dětí, z nichž dvě
už žijí vlastním životem. „V rámci svých kom-
petencí bych se chtěl podílet na výstavbě nové-
ho domu pro seniory, na dokončení regenerace
škol a na vybudování jedné, ale lépe dvou vyso-
kých škol na Jižním Městě. Kromě toho bych
rád přispěl k realizaci projektu Bezpečné Jižní
Město. Považuji jej za jeden z klíčových a navíc
má velmi blízko i k oblastem v mé působnosti.
Stejně tak budu podporovat vybudování bazé-
nu a sítě cyklostezek. Na obé se těším nejen já,
ale podle ohlasu veřejnosti i mnoho obyvatel
Jižního Města.“

Luděk Zítka – zástupce starosty

Kompetence:
– oblast správy majetku,
– oblast hospodářské politiky.
Na Jižním Městě žije s rodinou od roku 1987.
Je mu 46 let a má dvě dospělé děti. Od devade-
sátých let do zvolení členem zastupitelstva pod-
nikal. Od roku 1998 pracoval v Občanském
sdružení Roztyly – Jižní Město II., které se stará
o srub Gizela v Kunratickém lese a pořádá u něj
také akce pro děti. Již několik let je předsedou
tohoto sdružení. Jeho koníčkem je hra na kyta-
ru a banjo.

Ve funkci zástupce starosty odpovědného za
správu majetku se bude podílet na přípravě
koncepce revitalizace bytového fondu městské
části a její následné realizaci. Do jeho resortu
spadá též správa a údržba bytového a nebytové-
ho majetku městské části a účast na svěřování
majetku hlavního města městské části Praha 11.

Je členem pracovní skupiny Vodní svět,
která bude koordinovat přípravu výstavby této
stavby na JižnímMěstě. Kromě toho pracuje ve
skupině pro stavbu nové radnice.

Mgr. Milan Česal – zástupce starosty

Kompetence:
– oblast dopravy,
– oblast kultury.
Na Jižním Městě žije od roku 1986. Je ženatý
a má jedno zletilé dítě – syna. Po následující
čtyřleté období se bude zabývat oblastí dopra-
vy a kultury. „Doufám, že úspěšně naváži na
dobrou spolupráci s celým odborem dopravy
i odbory dalšími, s jejichž činností tato proble-
matika souvisí. V oblasti kultury chci co nej-
lépe plnit úkoly vyplývající z mé kompetence,
zvláště pak v péči o kulturní domy. Chci se
také zaměřit na spolupráci s dalšími subjekty
působícími na tomto poli – občanskými sdru-
ženími, která působí na Jižním Městě, ať již
v zájmové, sociální či přímo kulturní sféře,
s církvemi i náboženskými společnostmi.“
V neposlední řadě se chce v rámci Klubu
vojenské historie na Jižním Městě snažit
o vhodné oživování tradic našich legií
i pozdější prvorepublikové armády ČR.
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Ing. Eva Štampachová – zástupce starosty

Kompetence:
– oblast životního prostředí,
– oblast sportu a volného času.
Žije na Jižním Městě od roku 1978 a má dvě
dcery. V oblasti životního prostředí má bohaté
zkušenosti, většinu svého profesního života se
pohybovala právě v této oblasti. Posledních
sedm let pracovala na Magistrátu hl. m. Prahy
na Odboru ochrany prostředí, na starosti zde
měla právě správu majetku – tj. parků, chráně-
ných území atd. Sport a volný čas jí také není
cizí, sama k těmto oblastem tíhne. „Jednoznač-
ně se chci zasadit o zbudování bazénu na Praze
11, o podporu sportovních aktivit pro mládež
i dospělé a podporu volnočasových aktivit tak,
aby občané naší městské části byli spokojeni
a považovali Jižní Město za tu správnou volbu
pro bydlení.“

Pavel Veselý – neuvolněný člen rady
Jižní Město je jeho domovem již od jeho naro-
zení v roce 1980. Po ukončení studia a osamo-
statnění zůstal Jižnímu Městu i nadále věrný.
„Vyrůstal jsem zde, pozoroval vývoj této městské
části, poznal její klady i zápory a nyní bych rád
přispěl svými schopnostmi k řešení problémů,
které trápí zdejší obyvatele. Mimořádně horké
léto mi třeba znovu připomnělo, jak velmi chybí
naší městské části vlastní bazén.“ Svou pozor-
nost chce navíc zaměřit na vybudování a rekon-
strukci řady dalších sportovních objektů, jakými
jsou například zimní stadion nebo dětská hřiště
a sportoviště. „Hodlám se aktivně zasadit o vyře-
šení problémů dopravní obslužnosti a nedosta-
tečného množství parkovacích míst. Při tom
všem chci využít své zkušenosti a poznatky, které
jsem získal při modernizaci a revitalizaci srovna-
telných městských částí Berlína, Frankfurtu
nebo Mnichova.“

Jaroslav Mráz – neuvolněný člen rady
Na Jižním Městě žije již 25 let. Je ženatý a má
dvě děti. Před odchodem do důchodu pracoval
na generálním ředitelství pojišťovny Koopera-
tiva jako vedoucí odboru risk managementu,
poslední tři roky pak jako vedoucí oddělení pro
pojištění VIP klientů. „V současné době jsem
členem pracovní skupiny Seniorský dům a také
pracovní skupiny Vodní svět. Dále by se chtěl
angažovat v oblasti bezpečnosti na Jižním
Městě. Rád bych maximálně přispěl k tomu,
aby Jižní Město bylo dobrou adresou pro byd-
lení všech jeho obyvatel.“

Ing. Radek Nebeský – neuvolněný člen rady
Na Jižním Městě žije od roku 1978. Je mu 32 let, je svobodný a bezdět-
ný. V roce 2001 ukončil pražskou Vysokou školu ekonomickou v oboru
hospodářská a sociální politika, informační technologie. Poté na podzim
roku 2005 úspěšně absolvoval International Business School a získal titul
MBA.Momentálně působí jako manažer v mezinárodní společnosti. „Ve
funkci neuvolněného člena Rady Městské části Prahy 11 se chci věnovat
především aplikování moderních trendů informačních technologií do
samosprávy. A to nejen v oblasti IT samého, ale také nových technolo-
gií v oblasti bezpečnosti a přístupu k informacím pro občany, abychom
dosáhli co nejefektivnějšího fungování radnice.“ Za svůj hlavní úkol však
považuje realizaci projektu Bezpečné Jižní Město. K jeho zálibám patří
kromě práce také lyžování, cyklistika a cestování.

Jiří Janeček – neuvolněný člen rady a člen Rady hl. m. Prahy
Na Jižním Městě žije 12 let. Je ženatý a má dvě dcery. „Nejprve bych chtěl
poděkovat vám voličům, že jste mi dali ve volbách důvěru. I díky vám jsem
se totiž mohl stát radním městské části Praha 11. Proto bych se chtěl zasadit
o zlepšení života lidí a ve spolupráci s kolegy i o zatraktivnění městské části
v rámci celé Prahy.“ Jednou z jeho priorit je dokončit výstavbu občanské vyba-
venosti v Praze 11. Chce se zasadit o vybudování domu pro seniory s pečova-
telskou službou. „Ukazuje se totiž, že těchto služeb je nedostatek, který
způsobuje starším spoluobčanů nemalé problémy.“ Jeho dalším záměrem je
zlepšení životního prostředí. „Chci dopracovat návrh na zastřešení jedné z nej-
frekventovanějších komunikací – dálnice D1. V plánumám samozřejmě napl-
nění předvolebních slibů, jako je vybudování nového akvaparku „Vodní svět“
a Chodovského parku. Věřím, že s vaší podporou se mi to podaří.“
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Milí výtvarníci – paní učitelky, páni učite-
lé, děti! Již uplynul další rok a KD Klub-

ka opět vyhlašuje pravidelné výtvarné soutěže:

Pražulák 2007 – Černobílá Praha
Vyhlašujeme již XIV. ročník výtvarné soutěže
Pražulák 2007, tentokrát na téma: Černobílá
Praha. Inspiraci lze získat v historickém centru
města Prahy, kde se setkávají různé směry i styly
architektury. Vyberte si libovolnou budovu,
nábřeží,most, dům, sochu, pomník, chrám, kašnu
nebo celé náměstí a pusťte se do díla. Můžete
nahlédnout i do knih Karla Plicky – Praha barok-
ní a Praha ve fotografii. Jako materiál poslouží
starý novinový papír – černobílý. Výsledným
dílem by měla být koláž či muchláž. Doporučuje-
memetodický portál http://www.rvp.cz// . Výtvo-
ry ve formátu A2 – A4 dopravte do Klubky
nejpozději do 19. února 2007.

Vybrané exponáty budou vystaveny ve
výstavních prostorách KC Zahrada. Vernisáž
výstavy proběhne 1. 3. 2007 od 17.00 hod.

Balonstory 2007
– Po stopách Mistra Leonarda
V pořadí již X. ročník výtvarné soutěže Balonsto-
ry 2007 je tentokrát vyhlášen na témaPo stopách
Mistra Leonarda. Inspiraci pro vaše díla můžete
získat v Publikaci Leonardo da Vinci – tajemný,
mystický, geniální (Matthew Landrus) nebo na
http://serynka.blog.cz/0604/leonardo-da-vinci.
Zadání je jednoduché. Pokuste se nakreslit nápa-
dy, podobné těm jeho. Stroje, strojky, vznášedla
– prostě fantazii se meze nekladou! Leonardo da
Vinci, jako renesanční osobnost, byl znám nejen
svými obrazy, ale i dalšími nápady a vynálezy, ke
kterým existují i nákresy. Jsou to nákresy např.
obléhacích strojů, vznášedel, ideálních měst.
Kresbu je nutno namalovat tužkou nebo tuší, for-
mát A2 – A4. První cenou pro výherce staršího
12-ti let je letenka na vyhlídkový let balonem.
Vybrané exponáty budou vystaveny v Malé gale-
rii Chodovské tvrze. Předání cen proběhne na
vernisáži výstavy 6. 2. 2007 od 17.00 hod.

Exponáty k oběma soutěžím je nutné ozna-
čit štítkem se jménem, věkem, ZŠ, MŠ, třídou,
také, prosím, uveďte kontaktní telefonní číslo.
Soutěže jsou vyhlášeny pouze pro jednotlivce
v těchto věkových kategoriích: 5 – 7 let, 8 – 11
let, 12 – 15 let, 16 let a více.

Podrobné informace o soutěžích vám podá
Mgr. Jana Šipková v KD Klubka, Květnového
vítězství 2126, na tel.: 272 930 149,
272 930 023, e-mailem: kdklubka@volny.cz
a nebo je získáte na www.volny.cz/kdklubka. ◗

Jitka Rybková, KD Klubka

Exponáty na Chodovské tvrzi.
FOTO: JITKA RYBKOVÁ

Výtvarné soutěže KD Klubky

Vzpoura deprivantů
na Chodovské tvrzi
Proč jsou někteří lidé zlí, či dokonce tako-

ví, že jsou označeni za lidské zrůdy? Něk-
teří se chovají kriminálně a jsou stíháni, jiní
se zákonu smějí a jsou z nich lidé bohatí,
mocní a dokonce oblíbení. Jsou tito zlí lidé
tzv. normální? Jde z lékařského hlediska
o výraznou odchylku od lidské normality,
nebo nejsou tito lidé nemocní vůbec a nejde
ani o poruchu osobnosti, ale o druh parazit-
ní evoluční strategie, která lidské normy přesunula do jejich krajních
variant? Na tyto otázky nachází odpověď náš přední odborník v oboru
lékařských věd MUDr. František Koukolík, DrSc., který na toto téma
napsal významnou knihu Vzpoura deprivantů. Tato problematika bude
také obsahem přednášky, se kterou Dr. Koukolík vystoupí na Chodov-
ské tvrzi ve středu 31. ledna v 19 hodin.

Dr. Koukolík se věnuje popularizaci vědy především v oblasti činnos-
ti mozku. Vydal kolem 50 vědeckých publikací o vztahu poškození
mozku a duševních funkcí. Napsal několik populárně-vědeckých knih,
jako např. již zmíněnou Vzpouru deprivantů, dále Mozek a jeho duše,
Housata atd. Kromě přednášek přispívá do pořadů v rozhlase (Meteor),
do časopisů i do televize (např. seriál Mozek a jeho duše, Hádala se duše
s tělem, Vysílá Britanica). Roku 1991 absolvoval pracovní pobyt v USA.
Získal cenu ČSAV za popularizaci vědy.

Přístupná forma výkladu neznamená u Dr. Koukolíka nikdy rezignaci
na nejvyšší odbornou úroveň a v žádném případě pak sklouznutí do pod-
bízivé komerce a módnosti, jak jsme tomu bohužel svědky u některých
jiných mediálně známých vědců. Vstupenky si lze zamluvit nebo zakoupit
v pokladně Chodovské tvrze denně kromě pondělí od 13 do 19 hodin. ◗

Vladimír Levický, Chodovská tvrz

František Koukolík
FOTO: ARCHIV

Pohodář Pavel Zedníček
v Kulturním centru Zahrada
Pro přátele a známé jednoduše Čmaňa. Ministr všeho ve vládě

Valašského království Bolka Polívky.
Pavel Zedníček si již v roce 1975 zahrál ve filmu Juraje Herze

Holka na zabití a potom následovala téměř stovka rolí a roliček. Zna-
mená to, že celá plejáda znamenitých režisérů požádala Pavla Zedníč-
ka o spolupráci, a z dlouhého seznamu namátkově jmenujme Jaroslava
Balíka (Já jsem stěna smrti, 1978 ), Zdeňka Syrového (Paragraf 224,
1979), Věru Chytilovou (Dostih,1981), Karla Kachyňu (Fandy, ó
Fandy, 1982), Jiřího Krejčíka (Prodavač humoru, 1984 ), Dušana
Kleina (Kam nikdo nesmí, 1979, Dobří holubi se vracejí, 1987, Váže-
ní přátelé ano, 1989, a postupně snad všichni „ Básníci “), a pak
bychom mohli pokračovat třeba pohádkami Václava Vorlíčka nebo
Karla Smyczka a zaplnit papír dalšími jmény a tituly až k současné-
mu televiznímu seriálu Hynka Bočana Poslední sezóna. Ostatně seri-
ály, pro děti i pro dospělé, značně zatížily, v dobrém slova smyslu,
konto Pavla Zedníčka. Vzpomeňme např. na Malý Pitaval z velkého
města (Jaroslav Dudek, 1986) nebo dětmi oblíbené Chobotnice z II.
patra (Jindřich Polák, 1986). Zkrátka a dobře Pavel Zedníček je divá-
ky oblíbený a pány režiséry hojně obsazovaný. Po poradě s ním jsme
vybrali do našeho pořadu film Ivo Nováka z roku 1985 Fešák Hubert,
kde po boku Karla Heřmánka (Hubert) a Petra Kostky (inspektor
Mourek) vytvořil postavu sympatického kumpána Emana.

V neděli 21. ledna, tedy v prvním večeru cyklu Film s hostem,
host s filmem v roce 2007, se sejdeme v 17 hodin v KC Zahrada.
Ani na chvilku nepochybuji o tom, že s Pavlem Zedníčkem vkročí-
me do nového roku pěkně vesele. ◗

Jaroslav Kratochvíl

KD Klubka připravil 10. ročník TURNAJE V PEXESU.
2. února 2007 přijďte všichni, kteří rádi soutěžíte, do

Klubky v ulici Květnového vítězství 2126. Registrace do
soutěže proběhne od 8.30 do 9.00 hodin. Startovné

činí 20 Kč. Po zápisu se začne soutěžit.
Pozdější nástup není možný!

Na výherce čekají pěkné odměny.

UČITEL ČESKÉHO JAZYKA A VÝTVARNÉ VÝCHOVY

ZŠ Campanus Jírovcovo náměstí 1782 hledá učitele/ učitelku českého
jazyka a výtvarné výchovy. Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou

na dobu určitou od 1. 2. 2007 do 30. 6. 2007, v této době nabízíme
plný úvazek – 8 hodin českého jazyka a 14 hodin výtvarné výchovy.

Informace: 271 913 695 – pan ředitel Stříhavka, p. zást. Kejzlarová.
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V ZŠ Mendelova pracujeme již třetím rokem s novými moderními
informačními technologiemi. Vybavení škol počítači se již dávno

stalo standardem. Proto do naší školy postupně zavádíme rozšíření výuky
prostřednictvím interaktivních tabulí. Máme již tři, a to na prvním i dru-
hém stupni. Výuka se díky nim stala efektivnější a atraktivnější. Výrazně
se posílila motivace žáků k učení. Došlo i k radikálnímu zvýšení názor-
nosti výuky.

Naším cílem je učit žáky i učitele aktivně a efektivně pracovat
s moderními výukovými prostředky (interaktivní tabule, multimediální
programy, data a video projektory, hlasovací zařízení, vizualizéry atd.)
a tím zvýšit úroveň získaných znalostí a schopností.

Interaktivní tabule zkvalitňuje výuku téměř ve všech předmětech.
U nás ji zatím využíváme hlavně v hodinách matematiky, přírodopisu,
zeměpisu a anglického jazyka. Na prvním stupni je nepostradatelná při
češtině, matematice, přírodovědě a vlastivědě. Inovace výuky probíhá
s ohledem na rozdílné potřeby žáků. Je možné je diferencovat a vést
k maximálnímu úsilí a tím i k výbornému výsledku.

Práce s těmito technologiemi je součástí školního vzdělávacího pro-
gramu Škola úspěšného života.

Zájemci se mohou přijít podívat na ukázkové hodiny každou středu
od 8.15 do 9.00 hodin na základě telefonické dohody – 272 088 223
(Ing. Kapička) nebo 10. a 11. ledna 2007 - dny otevřených dveří. ◗

RNDr. Ivana Kotrčová, učitelka

Diagnostický den
na ZŠ Chodov
nebyl poslední
Dne 4. listopadu 2006 proběhl v Základní

škole Chodov ve spolupráci s organizacemi
Centrum nadání (www.centrumnadani.cz)
a Mensa České republiky (www.mensa.cz) 1. dia-
gnostický den s pedagogicko-psychologickou dia-
gnostikou dětí ve věku 2,5 – 15 let. Cílem akce
bylo především dát příležitost rodičům předškol-
ních a školních dětí otestovat schopnosti svých
potomků pod vedením odborníků z řad psycholo-
gů školských poradenských zařízení.

Ačkoli se jednalo o první ročník, zájem dětí
a rodičů byl značný. Na psychologické vyšetření se
dostavilo 31 dětí předškolního a mladšího školního
věku v doprovodu rodičů na základě předem zasla-
né elektronické přihlášky. Z nich více než 50% spa-
dalo do kategorie žáků mimořádně nadaných.
Kromě předem přihlášených se dostavilo ještě dal-
ších zhruba 10 rodin se zájmem o diagnostiku.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli diagnostický den
v době ještě před zápisem do prvních tříd zopako-
vat. S našimi partnery z Centra nadání, kteří pro
nás diagnostický den administrativně i odborně
vedou, jsme se shodli na termínu sobota 13. ledna
2007 ve stejném čase 9-17 hodin. Již nyní je možné
podat elektronickou přihlášku na webové stránce
Centra nadání. Elektronické přihlášení umožňuje
pevné zařazení do časového harmonogramu akce
a jistotu, že na dítě přijde v daný den řada. Pokud
nemají rodiče možnost pracovat s internetem, je
možné přihlásit své dítě na diagnostiku i přes kon-
taktní osoby na ZŠ Chodov. ◗

RNDr. Jan Hovorka, ředitel školy

Mgr. JAROSLAVA VRBOVÁ,
ředitelka Domu dětí a mládeže Jižní Město
dne 24. 11. 2006 zemřela po těžké nemoci.
Nikdy na ni nezapomeneme,
protože její jméno bude nesmazatelně zapsáno
v srdcích všech těch, kteří ji znali,
a zůstane navždy v historii DDM.

Interaktivní tabule v ZŠ Mendelova

Žákyně u interaktivní tabule v ZŠ Mendelova. FOTO: IVANA KOTRČOVÁ

Seminář na téma demokracie
Školský úřad vHamburku uspořádal ve spolupráci se ZŠ KMilíčovu seminář na téma demo-

kracie. Tak se 10. listopadu sešlo 12 vybraných studentů z Hamburku se žáky 9.B. Zúčast-
nili se hodin matematiky a angličtiny, prohlédli si školu a obědvali společně v naší jídelně.

V sobotu 11. 11. se konal v Goethe-Institutu workshop na téma demokracie. Vedla ho
paní Barbara Beutner ze školského úřadu v Hamburku. Žáci diskutovali o věcech společných
i rozdílných v oblasti demokratické výchovy ve školách. Odpoledne proběhla „Stadtrallye“.

Tohoto projektu se kromě naší školy zúčastnila i ZŠ Braník, neboť v obou školách pro-
bíhá intenzivní výuka německého jazyka. Semináře se zúčastnili J. Končinský, J. Přibylová,
M. Tchoulková, K. Leibner, P. Jansová, M. Slabá, B. Dorazilová, L. Trnková, P. Voráčová.

Doprovázely je vyučující Ursula Schulz a J. Součková. ◗
Mgr. Lubomír Pittauer, ředitel školy

Studenti z Hamburku v ZŠ K Milíčovu. FOTO: LUBOMÍR PITTAUER
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V lednu nastává čas zápisů dětí do základ-
ních škol. Ta tam je doba, kdy rodiče

odvedli dítě k zápisu do té nejbližší tzv. spádo-
vé školy. Vyhláškou hlavního města Prahy jsou
stanoveny spádové obvody jednotlivých škol,
přesto si rodiče mohou pro své děti zvolit
základní školu dle své úvahy, a to i tu, do jejíž

spádového obvodu dítě nepatří. Pouze v přípa-
dě, že škola nemůže dítě z kapacitních důvodů
přijmout, zapíší ho rodiče ke školní docházce
ve škole spádové podle bydliště. Vzhledem
k dostatečné kapacitě míst v základních školách
je pravděpodobné, že rodiče při zápisu uspějí ve
vybrané škole.

Před důležitým krokem, než vyberete pro
svého potomka právě tu „nejlepší“ školu, dopo-
ručujeme snažit se zjistit co největší množství
informací.

Jedním ze zdrojů může být tabulka se
základními informacemi o školách na území
Městské části Praha 11. Dále doporučujeme
nahlédnout do webových stránek našich škol na
internetu i pohovor s rodiči, kteří již mají
s danou školou zkušenosti. Ze všeho nejdůleži-
tější ale je školu navštívit, neboť atmosféra

Zápis do základních škol
Informace o základních školách MČ Praha 11 ve školním roce 2006/2007

Základní škola,
Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Telefon do školy
272 072 711

Ředitel
Mgr. Blanka
Janečková

E-mail
zskaterinky@volny.cz

www adresa
www.volny.cz/
zskaterinky

Vzdělávací program
„Tvořivá škola
Kateřinka“ – vlastní
vzdělávací program
(1., 2., 6. a 7. třída) –
výuka: Aj od 1. tř.,
informatika od 2. tř.;
škola v síti Tvořivých
škol; Základní škola –
ostatní ročníky

Počet žáků celkem
627

Třídy celkem
25

Kroužky na škole
výtvarné, hudební,
sportovní, jazykové,
počítačové

Školní družina
od 6.30 do 17.30; pro
žáky 1.–5. ročníku

Klub otevřených
dveří – volně
přístupný (zdarma)
Infocentrum pro žáky
5.–9. r. (3x – 4x týdně
dle potřeby žáků).
Internetový klub
(2x týdně)

Dny otevřených
dveří
9.–10.ledna
dopoledne – pro MŠ;
10. ledna odpoledne
(14.00–17.30) –
Zápis nanečisto – pro
rodiče a děti

Zápis do 1. tříd
22. a 23. ledna 2007,
14.00–18.00

Poznámky: skladba
kroužků se obměňuje
každý rok dle zájmu
dětí a rodičů.

Základní škola
s rozšířenou
výukou jazyků
K Milíčovu 674,
Praha 11

Telefon do školy
272 910 516

Ředitel
Mgr. Věra
Jarolímová

E-mail
zsrvj@zsmilicov.cz

www adresa
www.zsmilicov.cz

Vzdělávací
program
Základní škola
Základní škola
s rozšířenou
výukou jazyků

Počet žáků
celkem
717

Třídy celkem
30

Kroužky na
škole
výtvarné,
pracovní,
sportovní,
jazykové,
počítačové

Školní družina
od 7.30
do 17.00 hod.,
pro žáky 1.–4
ročníku, šk. Klub
pro 5. třídy
Internetový klub
(pro žáky ZŠ)
1x za týden

Dny otevřených
dveří
10. ledna 2007
Návštěvy z MŠ
v průběhu ledna

Zápis do 1. tříd
16. a 17. ledna
od 14.00 do
17.00 hodin

Poznámky:
skladba kroužků
se obměňuje
každý rok dle
zájmu dětí
a rodičů.

ZŠ Campanus,
Praha 4,
Jírovcovo
náměstí 1782

Telefon do školy
271 913 696,
271 913 695

Ředitel
Mgr. Zdeněk
Stříhavka

E-mail
central@campanus.cz

www adresa
www.campanus.cz

Vzdělávací
program
Základní škola
č.j. 16 847/96/2
od 1. září 2006
v 1. a 6. ročníku
školní vzdělávací
program
„Vzdělávání,
tolerance,
integrace“

Počet žáků
celkem
525

Třídy celkem
22

Kroužky na škole
výtvarné,
hudební,
sportovní,
jazykové

Školní družina
od 6.30 do 17.00,
pro žáky 1.–5.
ročníku, Klub
otevřených dveří –
volně přístupný
(zdarma) 5x týdně
(Po–Pá) od 13.00
do 17.00

Dny otevřených
dveří
11. 1. 2007 pro
budoucí prvňáčky,
12. a 13. 4. 2007
pro všechny třídy

Zápis do 1. tříd
18. a 19. 1. 2007

Poznámky:
skladba kroužků
se obměňuje
každý rok dle
zájmu dětí
a rodičů.

Základní škola Chodov
Květnového vítězství 57
149 00 Praha 4

Telefon do školy
272 927 730
272 926 214 + fax

Ředitel
RNDr. Jan Hovorka

E-mail
chodov@zskv.cz

www adresa
www.zskv.cz

Vzdělávací program
Od školního roku 2006/07 škol-
ní vzdělávací program „Rozum
a cit“ . Motto školního vzdělá-
vacího programu: „Každé
poznání vychází ze srdce,
každé vzdělání ze života.“ Ve
spolupráci s nadací „NADANÍ“
rozvíjen program péče o nada-
né žáky.

Počet žáků celkem
424

Třídy celkem
18

Kroužky na škole
výtvarné, hudební, sportovní,
jazykové, počítačové

Školní družina
Školní družina pro žáky od
1. do 5. ročníku od 6.30
do 17.30. Kluby: Internet
pro žáky, Klub filmového divá-
ka, Školní knihovna
(od 2. pololetí 2006/7)

Dny otevřených dveří
Škola je trvale otevřena pro
všechny rodiče, kteří se mohou
kdykoliv přijít podívat do zvole-
né hodiny – podle svého
zájmu. Celoroční program Škola
nanečisto je určen budoucím
prvňáčkům a jejich rodičům.
Probíhá 1x měsíčně, vždy ve
středu od 15 do 17 hodin. Nej-
bližší termín – 17/1 2007. Roz-
pis všech termínů je na
internetových stránkách školy.

Zápis do 1. tříd
22. ledna 2007 od 15.00 do
18.00 hodin, 23. ledna 2007 od
14.30 do 17.00 hodin

Poznámky: skladba kroužků se
obměňuje každý rok dle zájmu
dětí a rodičů.

ZŠ, Praha 4, Donovalská 1684
149 00 Praha 4-Chodov

Telefon do školy
272 934 191

Ředitel
Mgr. Pavel Dittrich

E-mail
donovalskazs@seznam.cz

www adresa
www.donovalska.wz.cz

Vzdělávací program
V 1. a 6. ročníku vlastní školní
vzdělávací program „Mosty
k vědění“ (preference výuky jazyků,
informatiky a tělesné výchovy), na
I.st. pro žáky 1. tříd, učební pro-
gram přizpůsobený k plynulému
přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Výuka
anglického jazyka od 1. třídy. Otví-
ráme jednu 1. třídu s rozšířenou
výukou Tv se zaměřením na tenis.
Ostatní ročníky vzdělávací program
„Základní škola“. Výuka anglického
jazyka od 2. třídy, od 7. třídy výuka
druhého jazyka – Nj. Informatika
od 4 . ročníku ( pro ostatní žáky
I. st. počítačové kroužky)

Počet žáků celkem
378

Třídy celkem
18

Kroužky na škole
výtvarné, keramické,hudební,
sportovní, rukodělný, počítačové,
tenis, florbal

Školní družina
Pro žáky 1. až 5. ročníku od 6.30
do 17.00. Každé oddělení má
určité zaměření (keramika, sport,
hudba, výtvarné a pracovní čin-
nost). Internetový klub – pro sou-
časné a bývalé žáky školy

Dny otevřených dveří
4. ledna 2007– 9.00–11.45 prohlíd-
ka školy, od 17.00 hodin beseda
učitelů s rodiči budoucích prvňá-
ků. Ukázkové hodiny pro budoucí
žáky 1. tříd „Škola před školou“
17. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. 2006.
Další termíny po dohodě s rodiči
budou zveřejněny po zápisu

Zápis do 1.tříd
Netradiční formou 17.1. a 18.1.
2007, 15.00 – 17.00 hodin

Poznámky: skladba kroužků se
obměňuje každý rok dle zájmu
dětí a rodičů.

ZŠ Květnového ví-
tězství 1554, Praha 4

Telefon do školy
267 227 500,
267 227 511

Ředitel
Mgr. Vladimír Kokšal

E-mail
info@kvetnak.cz

www adresa
www.kvetnak.cz

Vzdělávací program
Základní škola,
v 1. a 6. ročníku
vlastní školní
vzdělávací program

Počet žáků celkem
482

Třídy celkem
23

Kroužky na škole
Klavír, flétna, pěvecký
sbor, Orffův soubor,
florbal, fotbal, aerobic,
pohybové hry,
roztleskávačky, balet,
doučování pro žáky
jiné státní příslušnosti,
příprava na přijímací
zkoušky, počítačový
klub, modelář,
anglický jazyk

Školní družina
Denně od 6.30 do
17.30 pro žáky
I. stupně. Klub
otevřených dveří –
volně přístupný
(zdarma) – pondělí,
středa a čtvrtek –
16.00–18.00

Dny otevřených
dveří
Škola na zkoušku –
pro rodiče a děti
29. 11. 2006,
16.00–17.30
Dny otevřených dveří
– tvůrčí dílny pro MŠ,
8. a 9. 1. 2007

Zápis do 1. tříd
15. a 17. 1. 2007
14.00–18.00 hod.

Poznámky: skladba
kroužků se obměňuje
každý rok dle zájmu
dětí a rodičů



www.praha11.cz Klíč 1/2007

17ŠKOLSTVÍ

školy je nesdělitelná. Právě k tomu by Vám
měla sloužit návštěva školy v rámci „Dnů otev-
řených dveří“. Můžete se zúčastnit i akcí pořá-
daných školami právě pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče (např. „Škola nanečisto“ či „Hra
na školu“).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 15. ledna do 15. února kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku. Do základní školy se zapisují děti,

které před začátkem školního roku (nejpozději
31. srpna 2007) dovrší šestý rok věku. Na
žádost zákonných zástupců lze výjimečně
zapsat i děti, které dovrší šesti let v průběhu září
až prosince, ale pouze jsou-li přiměřeně tělesně
i duševně zralé.

Ředitel školy může na základě doporučení
odborného lékaře, pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálního pedagogického cent-
ra odložit začátek povinné školní docházky
o jeden rok u dětí, které nejsou tělesně či dušev-

ně vyspělé. I s těmito dětmi se ale musí rodiče
dostavit k zápisu.

V tomto čísle Klíče jsme se snažili přinést
základní informace i přehled všech základních
škol v Praze 11 s jejich charakteristikami i přes-
ným datem zápisu do 1. ročníku. Veškeré další
dotazy vám zodpoví vedení jednotlivých škol
i Odbor školství a kultury ÚMČ Prahy 11 (tel.:
267 902 324). ◗

Ivana Guthová,
odbor školství a kultury ÚMČ

Informace o základních školách MČ Praha 11 ve školním roce 2006/2007

ZŠ, Mendelova 550,
149 00 Praha 4

Telefon do školy
272 088 211

Ředitel
Mgr. Martina
Thumsová

E-mail
zs.mendelova
@centrum.cz

www adresa
www.zsmendelova.cz

Vzdělávací program
školní vzdělávací pro-
gram: „Škola úspěš-
ného života“
zaměření na výuku
cizích jazyků,
matematiku
a informatiku

Počet žáků celkem
450

Třídy celkem
21

Kroužky na škole
výtvarné, hudební,
sportovní, jazykové

Školní družina
od 6,30 do 18,00
hodin, pro žáky
1.–5. ročníku, školní
klub pro žáky
2. stupně.
Klub otevřených dveří
– volně přístupný
(zdarma)
3 týdně od 15.00
do 18.00 hodin

Dny
otevřených dveří
10 a 11. 1. 2007
(8.00–16.00 hodin).
Pro předškoláčky
s rodiči: od 24. 1.
2007 každou středu
od 15.00 do 16.00
hodin „Příprava na
školu hrou“

Zápis do 1.tříd
16. a 17. 1. 2007
(13.00–18.00 hodin)

Poznámky: skladba
kroužků se obměňuje
každý rok dle zájmu
dětí a rodičů.

ZŠ Mikulova 1594, 149 00 Praha 4

Telefon do školy
272 926 739, 272 911 974

Ředitel
Mgr. Pavel Klubrt

E-mail
info@zsmikulova.cz

www adresa
www.zsmikulova.cz

Vzdělávací program
Obecná škola, čj. 1203597-20.
Škola s rozšířenou výukou M, přírodověd.
předmětů a tělesné výchovy. Od škol.
roku 06/07 v 1. a 6. třídách pracujeme
podle vlastního Školního vzdělávacího
programu s názvem: „Školní vzdělávací
program – VIP“ (Výchova Inspirace Poro-
zumění). Od 1. postup. ročníku výuka Aj,
informatiky, 1 hod. Tv navíc. Od 6. post.
ročníku možnost volby – třídy zaměřené
na M a přírodovědné předměty, třídy
zaměřené na dramatickou a mediální
výchovu, jazykové třídy. Od 6. post. roč.
výuka druhého cizího jazyka (němec.
jazyk, franc. jazyk)

Počet žáků celkem
600

Třídy celkem
25

Kroužky na škole
Výtvarné projekty I. a II. st., flétna , sbo-
rový zpěv, elektronic. časop.
Mikuláš,dramatický kroužek, Divadelní
klub, kopaná, volejbal, karate,základy
výpočetní techniky, fotokroužek, speciál-
ní poruchy učení atd.-viz. nabídka v září.

Školní družina
ŠD od 6,30 do 18 hodin, v rámci ŠD
zájm. mimoškolní činnost + klubová čin-
nost, návštěvy divadel a kultur. center.
Internetový klub v prostorách informač.
a komunikač. centra – 4 hod. týdně

Dny otevřených dveří
Individuální návštěvy rodičů budoucích
prvňáků možné po domluvě kdykoliv.
Akce pro MŠ: 13. 12. Předvánoční miku-
lovské rojení. Den otevř. dveří: 10. 1. od
8 do 11 hodin – pro rodiče budoucích
prvňáků.

Zápis do 1.tříd
Zápis do 1. tříd se koná 15.1. od 14 do
18 hod., 16. 1. od 16 do 18 hodin.
Postačující doklad k zápisu – obč. prů-
kaz rodičů nebo rodný list dítěte.

Poznámky: skladba kroužků se
obměňuje každý rok dle zájmu dětí
a rodičů.

ZŠ Pošepného
náměstí 2022
148 00 Praha 4

Telefon do školy
272 926 315

Ředitel
Mgr. Dagmar
Havlíčková

E-mail
skola@zsposepneho.cz

www adresa
www.zsposepneho.cz

Vzdělávací program
Základní škola, v 1. a 6.
ročníku ověřování výuky
podle nového školního
vzdělávacího programu,
angličtina, španělština,
francouzština, informa-
tika. 7.–9. ročník rozší-
řená výuka matematiky
a přírodovědních před-
mětů, 8.–9. ročník rozší-
řená výuka informatiky,
od 1. ročníku výuka
angličtiny a informatiky

Počet žáků celkem
448

Třídy celkem
20

Kroužky na škole
Aerobic a moderní
tance, sportovní hry,
gymnastika,florbal,
karate, tenis, orientační
běh, kopaná, anglický
jazyk, španělský jazyk,
výtvarná výchova,
výuka na počítačích

Školní družina
pro žáky 1.–5. ročníku
od 6.30–17.00 hodin.
Klub otevřených dveří –
volně přístupný (zdar-
ma)

Dny otevřených dveří
7. 12. 2006 od
8.00–16.00 hodin

Zápis do 1. tříd
15. 1. a 16. 1. 2007 od
14.00–18.00 hodin

Poznámky: skladba
kroužků se obměňuje
každý rok dle zájmu
dětí a rodičů.

ZŠ a SŠ
waldorfská,
Křejpského 1501/12
Praha-4 Opatov

Telefon do školy
272 930 617

Ředitel
Mgr. Magdalena
Spáčilová

E-mail
sssjak@volny.cz

www adresa
www.sssjak.cz

Vzdělávací
program
ŠVP na www

Žáků celkem
100

Třídy celkem
od každého ročníku
1 třída

Kroužky na škole
výtvarné, rukodělné

Školní družina
ŠD ranní od 7.30 do
8.15 hod., odpol. od
12.00 do 16.00 hod.,
(pro žáky 1.–3.
ročníku). Školní klub
pro starší žáky –
placený hodiny
stejně jak ŠD

Dny otevřených
dveří
9. 1. od 10.00 do
16.00 hod.

Zápis do 1. tříd
17. 1. a 7. 2. 2006 –
po konzultaci
s Mgr. Hlinákovou
pozvání na určitou
hodinu. Přijímáme
žáky – s průměrným
a podprůměrným
intelektem, zdravotně
oslabené, s lehkým
mentálním postižením,
se SPU, s LMD,
s nerovnoměrným
vývojem

Poznámky: skladba
kroužků se
obměňuje každý rok
dle zájmu dětí
a rodičů.

ZŠ praktická
a Praktická škola,
Praha 4,
Kupeckého 576

Telefon
do školy
272 916 650

Ředitel
PhDr. Karel
Kaprálek

E-mail
skola
@modraskola.cz

www adresa
www.
modraskola.cz

Vzdělávací
program
1. ŠVP podle
přílohy RVP pro
žáky s posti-
žením 2. ŠVP
podle RVP pro
základní
vzdělávání

Počet žáků
celkem
150

Třídy celkem
18

Kroužky
na škole
kopaná, sportovní,
hudební, taneční

Školní družina
od 7.00 do 17.00
pro žáky 1.–9.
ročníku. Klub
otevřených dveří –
volně přístupný
(zdarma).
(2x týdně od 14.00
do 16.00)

Dny otevřených
dveří
možno navštívit
kdykoli po tel.
domluvě

Zápis do 1. tříd
15. 1. –15. 2. 2007
individuálně

Poznámky:
skladba kroužků
se obměňuje
každý rok dle
zájmu dětí
a rodičů.

Základní
škola Klíček,
o. p. s.,
Donovalská
1863, 149 00,
Praha 4-
Chodov

Telefon
do školy
272 932 631

Ředitel
Mgr. Zuzana
Kšírová

E-mail
zs.klicek
@seznam.cz

www adresa
www.klicek.cz

Vzdělávací
program
Obecná škola.
Školní
vzdělávací
program
„Klíček“

Počet žáků
celkem
Max. 150 žáků

Třídy celkem
1. – 9. třída

Kroužky
na škole
výtvarné,
hudební,
sportovní,
jazykové

Školní družina
od 12 .10
do 18.00, pro
žáky 1.–5.
ročníku

Dny
otevřených
dveří
25. 11. 2006

Zápis
do 1.tříd
1. 2. 2007

Poznámky:
skladba
kroužků se
obměňuje
každý rok dle
zájmu dětí
a rodičů.
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Kulturní centrum Zahrada slaví v roce 2007 pět let své činnosti.
V Malenické ulici nedaleko dětského zařízení Sluníčko probíhala již

od října roku 2000 rozsáhlá přestavba objektu bývalých jeslí dle projek-
tu Ing. arch. Petra Bendy. Rok poté byl v provizorních podmínkách spuš-
těn provoz nejmodernějšího kulturního stánku Jižního Města, který
v lednu 2002 dostává definitivní název Kulturní centrum Zahrada.

Zahrada ve své dramaturgii pořadů pro děti a mládež navazovala na
výše zmíněný KD Sluníčko – divadelní představení pro nejmenší či kur-
zovní činnost pro školáky. Pořádání akcí pro dospělé pak začalo skuteč-
ně od píky.

Folková scéna v Zahradě
Od začátku bylo zřejmé, že nezastupitelné místo bude mít v Zahradě
hudba. Zdejší folková scéna si rychle našla mezi ostatními pražskými
koncertními pódii svoje pevné postavení. Představila se zde prakticky
celá česká špička žánru Folk&Country. Již třetím rokem tu např. probí-
há „malá velká“ přehlídka bluegrass music pod názvem Bluegrass Gar-
den. Pět let v životě Zahrady znamená tedy mimo jiné i více než 150
koncertních vystoupení. Do nich navíc nejsou započítány tzv. Jazzové
kavárny (později Hudební kavárny), které po čase z nabídky pořadů
vymizely. Nyní se nově pokouší zpříjemnit zimní podvečery pořad
Kavárna s živou hudbou.

Vedle cyklů přednáškových a komorních, uváděných pod označením
Setkávání (sem patří např. i autorská čtení Podzim s literaturou v Zahra-
dě), můžete pátý rok v kulturním centru navštěvovat divadelní předsta-
vení, filmové projekce či výstavy. Ke galerii na ochozu postupně přibyly
výstavní prostory v malém sále a vstupní dvoraně. Pořady ve velkém sále,
který se dokončoval doslova za chodu, zpočátku trpěly špatným technic-
kým a dalším materiálním vybavením. V současné době má již sál vedle
klimatizace i vyspělý světelný park řízený počítačem, napevno zabudova-
né profesionální ozvučení či víceúčelový projektor. A náleží k němu také
dvě plně vybavené šatny pro umělce s odděleným sociálním zařízením,
které již zdaleka nepřipomínají prázdnou neútulnou místnost se židlí
místo věšáku, jež byla nabízena prvním vystupujícím.

Nové pořady s populárními hosty
V lednu 2005 byla dramaturgie rozšířena o pořady s populárními hosty
z řad herců, zpěváků či režisérů: Host v Zahradě a Film s hostem – Host
s filmem. O rok později si za domáckou scénu volí Zahradu Ladislav
Smoljak se svým souborem Studio Láďa a pro děti určené Divadélko
U Panáků. Po úspěchu druhého ročníku přehlídky Zimní divadelní
Zahrada navíc od nového roku vzniká scéna Divadlo Zahrada, která bude
uvádět výhradně profesionální divadelní představení.

Centrum spolupracovalo a spolupracuje s celou řadou zajímavých
i silných partnerů, v poslední době vedle jiných např. s občanským sdru-
žením HoSt zaměřeným na podporu rodičů a osob pečujících o malé

děti. Čtvrtý ročník fotosoutěže pro Jižní Město byl připraven za podpo-
ry Centra FotoŠkoda. Ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů
a pod patronací Ministerstva kultury ČR se organizují soutěžní i nesou-
těžní festivaly pěveckých sborů. S taneční skupinou Caramella pak
country bály a kurzy amerických country tanců. V roce 2007 bude
v Zahradě v rámci aktivit občanského sdružení Zdraví-život působit
Centrum zdravého života s jedinečným divadlem pro neslyšící děti pod
oficiální záštitou policejního prezidenta plk. Mgr. Vladislava Husáka.

V rámci pestré palety kurzů všech typů pro děti i dospělé fungují rov-
něž počítačové lekce pro nejširší veřejnost v nově zřízené počítačové
učebně. V přízemí je možné vedle příjemného posezení v kavárně Café
Zahrada využít i placeného přístupu k internetu.

S rozrůstající se nabídkou akcí je potřeba provádět i první opravy
např. zatékající prosklené střechy, ochozených dřevěných schodů či poni-
čených parket v sále. Zatím posledním velkým technickým zásahem byla
celková rekonstrukce travnaté plochy okolo budovy – vedle vyrovnání
zeminy či instalace závlah byla oblast zcela nově zatravněna. Nejen spo-
luobčané na vozících či rodiče s kočárky oceňují další novinku - hlavní
vstupní dveře osazené automatickým otevíracím systémem.

Zahrada slaví pět let činnosti. Pět let se pokouší zpříjemnit obyvate-
lům Jižního Města volný čas. Lednové oslavy nebudou mít podobu buja-
ré novoroční taškařice (po které přijde bolehlav). Nabídneme Vám to, co
snad umíme: „jen“ další kvalitní pořady, které dokáží pobavit, poučit,
přinést kulturní prožitek v čistém a příjemném prostředí, navíc za
rozumné ceny. Chcete-li znát aktuální nabídku zařízení, navštivte
www.kczahrada.cz, možná právě vy budete 100 000. návštěvníkem těch-
to internetových stran. Zahrada zkrátka jede – jeďte s námi! ◗

Tomáš Rulf

Zahrada nabízí kulturu již pět let

Dvorana KC Zahrada. FOTO: TOMÁŠ RULF

Jako blesk z čistého nebe
Výrazná osobnost českého loutkářství Pavel Kočí, prin-

cipál Divadélka U Panáků, zemřel. Náhle a nečekaně,
ve středu 22. listopadu, ve věku pouhých sedmapadesáti let.

Jeho Divadélko U Panáků bylo stálou scénou Kulturní-
ho centra Zahrada a představení, kterých u nás za nedlou-
hou dobu odehrálo asi tři desítky, zhlédlo více než 1500
spokojených diváků. Klaunská čísla Pavla Kočího doprová-
zela Dny dětí i dětské poutě a všichni jsme se těšili na
novou spolupráci a nový repertoár v roce 2007. Poslední

opona však padla neúprosně a v programu pořadů pro děti nám zůstává prázdné místo.
V pátek 1. prosince 2006 jsme se s Pavlem naposledy rozloučili a jeho zvoneček, kterým
zval děti do sálu, zůstává němý. Jsem si ale více než jistý, že v srdcích malých i velkých
diváků se jeho zvonění bude ozývat, protože na Pavla Kočího nelze zapomenout. ◗

Jaroslav Kratochvíl

Radůza vystoupí
opět v KD Opatov
Kdo má rád písničkářku Radůzu, určitě bude

potěšen tím, že po roční přestávce opět vystou-
pí v sále Kulturního domu Opatov. Na koncertě
zazní nejen písně z předchozích tří alb, ale i zcela
nové písně, především za doprovodu klavíru.

Harmonika, kytara, poetické texty, krásné
melodie – to je písničkářka Radůza. Koncert
můžete vidět a slyšet 30. ledna 2007 od 20.00
hodin. Předprodej je již v plném proudu, podrob-
né informace získáte na tel.: 272 941 269. ◗

Ludmila Řeháková
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Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery

(dále jen VOK) na objemný odpad budou v 1.
čtvrtletí 2007 přistaveny na JižnímMěstě v níže
uvedených termínech.

Zároveň Vás OŽP upozorňuje, že velkoob-
jemové kontejnery jsou podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze
pro velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv
pro odpad vznikající při podnikatelské čin-
nosti.

Do VOK neodkládejte stavební suť a nebez-
pečné složky komunálního odpadu, jako jsou
ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré
barvy a ředidla, apod.

Umístění velkoobjemových kontejnerů
na odpad pro I. čtvrtletí 2007
Přistavení VOK do 14.00 hod., odvoz VOK
následující den (v případě přeplněnosti bude
odvoz uskutečněn dříve).

■■ JIŽNÍ MĚSTO I
▼▼ A. Malé
23.–24. 1., 27.–28. 2., 20.–21. 3.
▼▼ Bachova (na konci u TS)
16.–17. 1., 20.–21. 2., 20.–21. 3.
▼▼ Blažimská x Klapálkova
16.–17. 1., 20.–21. 2., 20.–21. 3.
▼▼ Brandlova (za Startem)
9.–10. 1., 13.–14. 2., 13.–14. 3., 27.–28. 3.
▼▼ Brodského (vedle č.p.1671)
16.–17. 1., 20.–21. 2., 20.–21. 3.
▼▼ Doubravická
23.–24. 1., 27.–28. 2., 20.–21. 3.
▼▼ Hlavatého
16.–17. 1., 20.–21. 2., 20.–21. 3.
▼▼ Chomutovická
9.–10. 1., 13.–14. 2., 6.–7. 3.
▼▼ Konstantinova
23.–24. 1., 27.–28. 2., 13.–14. 3., 27.–28. 3.

▼▼ Kryštofova
2.–3. 1., 6.–7. 3.
▼▼ Křejpského
23.–24. 1., 27.–28. 2., 13.–14. 3., 27.–28. 3.
▼▼ Ledvinova
23.–24. 1., 27.–28. 2., 27.–28. 3.
▼▼ Majerského x Samohelova
23.–24. 1., 27.–28. 2., 27.–28. 3.
▼▼ Matúškova (u Blankytu)
9.–10. 1., 13.–14. 2., 13.–14. 3., 27.–28. 3.
▼▼ Michnova (vedle č.p.1603)
9.–10. 1., 13.–14. 2., 6.–7. 3.
▼▼ Mnichovická
23.–24. 1., 27.–28. 2., 13.–14. 3., 27.–28. 3.
▼▼ Modletická
9.–10. 1., 13.–14. 2., 13.–14. 3.
▼▼ Mokrá x Zimákova
16.–17. 1., 20.–21. 2., 20.–21. 3.
▼▼ Plickova
16.–17. 1., 20.–21. 2., 20.–21. 3.
▼▼ Rujanská x Donovalská (u TS)
16.–17. 1., 20.–21. 2., 20.–21. 3.
▼▼ Schulhoffova (u č.p.794)
23.–24. 1., 27.–28. 2., 27.–28. 3.
▼▼ Stachova
2.–3. 1., 6.–7. 3.

▼▼ Štichova
9.–10. 1., 13.–14. 2., 13.–14. 3., 27.–28. 3.
▼▼ Valentova (parkoviště proti čp. 1737)
16.–17. 1., 20.–21. 2., 20.–21. 3.
▼▼ Ženíškova x Květ. Vítězství
23.–24. 1., 27.–28. 2., 27.–28. 3.

■■ JIŽNÍ MĚSTO II + STARÝ CHODOV

▼▼ Dědinova x Filipova
8.– 9. 1., 12.–13. 2., 12.–13. 3.
▼▼ Gregorova x Hrudičkova
8.– 9. 1., 12.–13. 2., 12.–13. 3.
▼▼ Hráského x Šustova
2.–3. 1., 5.–6. 2., 5.–6. 3.
▼▼ Hrdličkova x Blatenská
15.–16. 1., 19.–20. 2., 19.–20. 3.
▼▼ K Dubu
2.–3. 1., 5.–6. 2., 5.–6. 3.
▼▼ Krejnická za OC Chrpa (chodník)
8.– 9. 1., 12.–13. 2., 12.–13. 3.
▼▼ Láskova x Malenická
2.–3. 1., 5.–6. 2., 5.–6. 3.
▼▼ Lažanského
2.–3. 1., 5.–6. 2., 5.–6. 3.
▼▼ Nechvílova 1826–29
2.–3. 1., 5.–6. 2., 5.–6. 3.
▼▼ Petýrkova 1953
8.– 9. 1., 12.–13. 2., 12.–13. 3.
▼▼ Pod Vodojemem
2.–3. 1., 5.–6. 2., 5.–6. 3.
▼▼ Vojtíškova za OC Meinl (chodník)
2.–3. 1., 5.–6. 2., 5.–6. 3.

Bližší informace získáte na Odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325,
Praha 11. Pro oblast JM I u pana ing. Mareše,
tel.: 267 902 367 a pana ing. Balocha, tel.:
267 902 514; pro území Jižního Města II a Sta-
rého Chodova na tel.: čísle 267 902 320 u pana
Doubravského. ◗

Petr Doubravský, OŽP ÚMČ Praha 11

Velkoobjemové kontejnery pro I. čtvrtletí 2007

Velkoobjemový kontejner na JM.
FOTO: PETR DOUBRAVSKÝ

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI
– BUDOUCÍ PRVŇÁČCI,
ZŠ s RvJ K Milíčovu vás

všechny srdečně zve na den
otevřených dveří 10. 1. 2007
k prohlídce naší krásné nově
opravené školy. Při této

příležitosti se můžete podívat do
tříd i různých pracoven, děti si
mohou zasoutěžit a prohlédnout
si nové atrium školy s různými
herními prvky a prolézačkami.
Zároveň vás zveme i k zápisu do
1. tříd, který se koná ve dnech

16. a 17. ledna 2007.
Podrobnosti naleznete na

našich webových stránkách
www.zsmilicov.cz.

ŘEMESLNÁ ŠKOLA ODĚVNÍ – OU, O. P. S.

Nabízí studium s rozšířenou výukou
administrativy na počítači,
žáci neplatí školné.
Můžeme přijmout:
Žáky od 16 do 23 let, kteří jsou z nejrůznějších
důvodů neúspěšní i z nižšího ročníku základních
škol a nemají předpoklad zvládnou střední školu.
Do 2. a 3. ročníku neúspěšné studenty
z oděvních škol
Nabízíme:
Po ukončení 3. ročníku složení závěrečné
zkoušky a výuční list,
výuku se speciálními vzdělávacími potřebami,
vzdělávací koncepci na požadavky trhu práce.
Podrobné informace lze získat přímo
v učilišti v ulici Havířosvká 467, Praha 18.
Na telefonech: 286 589 059, 724 170 462.

NÁBOR DĚTÍ DO KLUBU TALENTŮ
Pod vedením zpěvačky a herečky

Drahomíry Vlachové a textaře, scénáristy
a hudebníka Jana Víznera budete 1x
týdně, vždy v pondělí, podle kategorie,
zpívat, tančit, hrát divadlo. V původních
scénkách se pak budete moci představit

při různých akcích veřejnosti.
Nábor se koná pro děti 5–14 let

ve dnech 8. 1. a 15. 1. vždy
od 17.00 do 18.00 hod.

Spojení Metro C – Chodov a Bus č.118,
154, 197 stanice Jarníkova

Poplatek za náborovou zkoušku: 40 Kč
a za studiovou činnost: 1800–2000 Kč
za půl roku – podle věkové kategorie.

Informace: Drahomíra Vlachová
tel.: 777 295 111,

nebo www.klubtalentu.xf.cz
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Období vánočních svátků je nejen časem
klidu a pohody, ale také obdobím, ve kte-

rém florbalové soutěže vstupují do své druhé
poloviny základní části. Nabízíme vám tedy
krátké shrnutí první poloviny sezóny florbalis-
tů a florbalistek TJ JM Chodov, pozvánky na
zápas a další informace.

Začátek Fortuna Extraligy nezastihl tým
mužů v ideální pohodě, ale díky sérii tří výher
v řadě se Chodov odlepil ode dna a bojuje
s mnoha dalšími týmy ve vyrovnané tabulce
o účast v play off. V prvním prosincovém zápa-
se dokonce zvítězil v hale silné Mladé Boleslavi
vysoko 7:2! Na extraligu mužů se můžete přijít
podívat v sobotu 13. ledna, kdy hrají sTatranem
Střešovice, a také 27. ledna, kdy se utkají s FBŠ
Bohemians. Začátky utkání jsou v 19.00 hodin.

Florbalistkám Chodova se daří letos skvěle.
V jedenácti zápasech extraligy odešly poraženy
jen jednou a o první příčku se dělí s týmem 1.
HFK Děkanka. Loňský nováček extraligy žen
tak zažívá nesmírně úspěšné období. Chodov-
ské florbalistky hrají v sobotu 6. ledna od 19.00
hodin s 1. SC SSK Vítkovice a v neděli 7. ledna
od 10.00 s FbK OA Opava.

Bojuje i juniorský týmChodova, nováček nej-
vyšší soutěže juniorů, pod taktovkou trenéra
Fabera. Po první polovině základní části junioři
figurují na předposledním místě. V nadcházejí-
cích utkáních budou tedy bojovat o záchranu
v elitní soutěži. Ostatní mládežnické týmy si ve
svých kategoriích počínají velice dobře. Všechny
týmy hrají nejvyšší soutěže ve své kategorii a ve

druhé polovině soutěže se budou snažit o medai-
lové příčky nebo postupy na mistrovství České
republiky. První liga juniorů hraje své zápasy
v sobotu 20. ledna proti SSK Future od 18.00
a o den později s Black Angels již od 15.30 hodin.

Nadále také hledáme do svých týmů hráče
a hráčky pro týmy elévů, juniorek a žákyň (roč-
níky narození 1989 - 1996). V případě zájmu
se ozvěte na tel. 723 141 637 nebo přijďte na
trénink a přihlaste se u trenérů. Elévové (1995,
1996) trénují v úterý od 17.00 do 18.30, žáky-

ně (1991–1995) ve čtvrtek od 17.00 do 18.00
a juniorky (1989, 1990) ve čtvrtek od 18.30 do
20.00 a to vždy v budově ZŠ Chodov ulici
Květnového vítězství.

Na všechny zápasy florbalistů a florbalistek
Chodova jste srdečně zváni, kompletní rozpis
najdete na stránkách www.florbalchodov.cz.
Přijďte se podívat na jeden z nejrychlejších spor-
tů naživo do naší haly na Chodově. Při předlo-
žení kupónu máte navíc vstup zdarma. ◗

Petr Hrabal, TJ JM Chodov

Předvánoční florbalová rekapitulace

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

Zápas extraligy mužů TJJM Chodov versus 1.SC SSK Vítkovice. FOTO: PETR HRABAL

Adopce v Toulcově dvoře
Organizace Brontosaurus – Botič má za roky své

činnosti ve Středisku ekologické výchovy hl. m.
Prahy Toulcův dvůr řadu zdárných „dítek“: úspěšné
projekty a aktivity, které vzdělávají, vychovávají, při-
nášejí radost a nabízejí příležitost setkávat se nebo se
v uspěchané době alespoň zastavit. Avšak nezůstalo
jen u nich: Brontosaurus – Botičmá od letošního září
i jedno dítě opravdové. Je jím třináctiletý chlapec
Benard z Keni.Takzvaná adopce na dálku se uskuteč-
nila prostřednictvím Humanistického centra Dialog
v rámci kampaně lidské podpory.

„Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli k adopci,
je vlastně skryt i v poslání naší organizace,“ říká její
předseda Ing. Chvátal. „Jde o vedení k zodpovědné-
mu životnímu stylu.“ A pokračuje: „Situace třetího
světa, kde děti jako Benard a jejich rodiny žijí pod
hranicí chudoby, nemají prostředky ani na potraviny, natož na vzdělá-
ní, je impulsem k zamyšlení nad naší zodpovědností, a také nad mož-
nostmi každého z nás alespoň částečně přispět ke zlepšení tohoto stavu.“

Benard díky evropským „adoptivním rodičům“ navštěvuje šestou
třídu na Umojaland Academy v Nairobi. Takto získané peníze mu
pokrývají náklady na vzdělání i na potřebnou školní uniformu a zaru-
čují mu jedno jídlo denně. Vlastní rodiče, přestože práci aktivně shá-
nějí, jsou stále nezaměstnaní. Pro chlapce by tak bylo vzdělání
nedostupné – stejně jako pro spoustu jeho vrstevníků. Přitom právě
vzdělání je jedním z nejvýznamnějších prostředků, jimiž lze situaci
nejen v Keni, ale i v dalších rozvojových zemích, zásadně změnit. ◗

Jakub Moravec

Informace o otevření magisterského
studia na VŠ psychosociálních studií
Připadla na mě milá povinnost informovat čtenáře Klíče o otevření

magisterského studia na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
sídlící v budově kliniky Eset na Jižním Městě.

Jedná se o soukromou vysokou školu humanitního směru, kterých není
doposud v Čechách příliš mnoho. Bakalářské studium bylo otevřeno již
roku 2001. Magisterské studium bylo otevřeno v tomto roce, čímž se naše
vysoká škola dostala na úroveň veřejných vysokých škol univerzitního typu.
Finančně byl projekt podpořen z Evropského sociálního fondu, státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

Mezi ostatními soukromými vysokými školami je PVŠPS odlišná
hlavně tím, že vzdělává lidi v oborech sociální práce a psychoterapie.
Systém výuky je postaven tak, aby rozvíjel osobnost a sociální cítění stu-
dentů. Prakticky to znamená, že studenti procházejí podobnými zkuše-
nostmi jako jejich budoucí klienti. V rámci studia absolvují také ucelený
psychoterapeutický výcvik a kurz zážitkové pedagogiky, který je zaměřen
na rozvoj osobnosti a schopnosti jí využít jako pracovního nástroje.
V teoretické části studia mají mnoho předmětů zabývajících se péčí
o duši, např. filozofii, psychologii, psychoterapii atd.

Dalším důležitým prvkem výuky je, že studentům je bráněno, aby se
uzavřeli v pomyslné „věži ze slonoviny“, tzn. aby byli odtrženi od reál-
ného světa plného reálných problémů. Bráněno jim je tím, že jsou nuce-
ni již od prvního ročníku nastoupit na praxi do různých zařízení
zabývajících se psychosociální problematikou. Praktikují např. ve vězni-
cích, v domovech důchodců, v Diakonii, v zařízení Drop in, Sananim
nebo Eset, kde mají možnost ověřit si své teoretické znalosti v praxi. Více
informací o studiu na naší VŠ získáte na www.viap.cz. ◗

Mgr. Jan Jakub Zlámaný, pedagog
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Kam na studium
po základní škole?
Střední škola Podnikatelská akademie, s.r.o.
Střední odborná škola s maturitou nabízí
ve čtyřletém denním studiu studijní obory:

63-41-M/011
Podnikání a management se zaměřením:
– Finance a bankovnictví (financování podniku,
finanční plánování, finanční řízení, bankovnictví)

– Mezinárodní podnikání (mezinárodní vztahy,
obchod, nadnárodní společnosti, aplikace jazyků)

– Manažerská informatika (uplatnění informatiky
a výpočetní techniky v podnikání, internetové
obchodování)

78-42-14/02
Ekonomické lyceum
s rozšířenou výukou angličtiny
– zajišťuje hlubší přípravu žáků pro vstup na VŠ
a zároveň odborné vzdělání umožňující uplatnění
v praxi.

Absolventi školy nacházejí široké uplatnění na
různých pozicích v komerční sféře s využitím anglič-
tiny, němčiny, ekonomiky, účetnictví, managemen-
tu, marketingu, personalistiky, informatiky,
psychologie a práva. Absolventi rovněž studují na
VŠ nebo mohou využít získaných znalostí při vlast-
ním podnikání.

Dny otevřených dveří: 9. 1., 18. 1., 25. 1., 6. 2.,
25. 2. 2007 v 16 – 18 hod. Informace o studiu lze
získat na www.podnikakademie.cz nebo e-mailem
na adrese skola@podnikakademie.cz. ◗

V sobotu 2. prosince jsme se vlakem vydali
do Drážďan na slavný, letos už 572.

vánoční trh, tzv. Striezelmarkt. „Striezel“
v nářečí znamená štolu, která toto město pro-
slavila. U mnoha stánků nabízeli ochutnávku
nejrůznějších druhů štol – marcipánovou, tva-
rohovou, máslovou, makovou. U vstupní brány
nás uvítaly 4 obří symboly německých Vánoc:
sněhulák, horník, světlonoš a louskáček. Trhu
vévodí stupňovitá vánoční pyramida, která
měří 14,61 m a obsahuje 42 dřevěných figur.
Byla zanesena do Guinessovy knihy rekordů.
Voněly zde perníčky, dětský punč, čerstvě pra-
žené mandle, pečená jablka politá čokoládou,
bramboráčky... Tržištěm zněly koledy a změť
nejrůznějších jazyků.

Vydali jsme se i na krátký okruh po histo-
rických památkách. Viděli jsme znovu postave-
ný kostel Frauenkirche, jehož ruiny
připomínaly zničení Drážďan ke konci 2. sv.
války. Pak jsme obdivovali největší porceláno-

vý obraz světa, kde je vyobrazen průvod kurfiř-
tů, markrabat a králů, celkem 95 osob. Obraz
je 101,90 m dlouhý a skládá se z 25 tisíc por-
celánových kachlů z Míšně. Pak jsme se vydali
na Brühlskou terasu, které se říká „balkon
Evropy“. Je to asi 500 m dlouhá a 200 m širo-
ká plošina, z níž je nádherný výhled na Labe,
kde kotví nejstarší flotila parníků na světě.
Spatřili jsme i budovu Albertina, která zahrnu-
je 4 muzea. Poblíž terasy postávaly zvláštní
stříbřité sochy, před nimi ležel klobouk s min-
cemi. Až po chvíli jsme zjistili, že se jedná o ori-
ginální způsob získávání obživy. Prošli jsme
kolem Semperovy opery až k nejnavštěvovaněj-
ší památce Drážďan – ke Zwingru. Je to vskut-
ku „pískovcový sen“. Jedná se o komplex
budov, ale turisty přitahuje především proslulá
obrazárna s galerií starých mistrů.

Nakonec jsme se opět vrátili do centra
města, abychom si užili vánočního trhu. U jed-
noho ze stánků nás udivily panenky, které si

většina z nás spletla s opravdovým dítětem.
K naší velké radosti jsme naproti trhu uviděli
obchod Euro Shop, kde každá věc stála jen 1
euro, takže jsme si domů kromě dojmů odvá-
želi i nějaké drobné dárečky. Byl to sice fyzicky
náročný den, ale už dnes víme, že se tam znovu
vrátíme, abychom si prohlédli všechny další
památky a zajímavosti, na které nám nezbyl čas.

◗
„němčináři“ ze ZŠ Mendelova

Výtvarná soutěž a jarmark
v ZŠ Ke Kateřinkám
Dne 29. 11. 2006 se v ZŠ Ke Kateřinkám konala výtvarná soutěž s názvem Afrika.

Žáci druhého stupně ztvárnili své představy o životě a umění v Africe ve dvou kate-
goriích – v kresbě a v prostorové tvorbě.
Vyhodnocení soutěže provedly učitelky
výtvarné výchovy Korbutová a Šlemrová.
Nejlepší práce byly odměněny cenami. Sou-
těž byla přípravou na jarmark, který se konal
13. 12. 2006. Akci zahájila módní přehlídka
na téma „Jak se oblékají lidé v jednotlivých
zemích světa“. Modelkami byly žákyně dru-
hého stupně. Následovalo povídání o Africe,
které si připravili žáci sedmých tříd s učitel-
kou zeměpisu Lenkou Drvotou. Na závěr si
návštěvníci akce z řad žáků, rodičů a jejich
kamarádů zakoupili výrobky připravené ve
výtvarné soutěži. Výtěžek akce bude odeslán
jako školné pro Bernarda Komodi z Keni,
kterého žáci a učitelé naší školy již druhý rok
„adoptují“. ◗

Věra Horáková

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S HOSTEM
Sdružení křesťanských seniorů v Praze 11
zve na setkání, které se koná v pondělí 8. ledna 2007 od 16 hodin v čajovně
Na dně – Křesťanské centrum, Modletická 1401, Praha 11 – vchod E (stanice
autobusu č. 213, 260, Ke Kateřinkám). Jako host mezi nás přijde Mgr. Pavel
Urban a téma besedy bude Kláštery a řeholní řády. Všichni senioři jsou vítáni.
Těšíme se i na náměty k obsahu našich setkání.

Z programu na I. pololetí 2007:
12. února P. Benedikt Hudema – Křesťanské hřbitovy (Římské katakomby)
Akce jsou pořádány ve spolupráci s městskou částí Praha 11.

Žáci 8. tříd ZŠ Mendelova
v předvánočních Drážďanech

Žáci ZŠ Mendelova na vánočním trhu.
FOTO: L. DERKOVÁ

Obrázky žáků ZŠ Ke Kateřinkám.
FOTO: VĚRA HORÁKOVÁ
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Leden rozhodně není nejpříjemnějším měsí-
cem v roce. Dlouhé a nevlídné večery

mohou u mnoha z nás vyvolávat chmurné nála-
dy. Naštěstí je tu Chodovská tvrz, která vám
nabízí možnost si toto období zpříjemnit. Vaší
pozornosti by určitě neměl uniknout koncert
Jiřího Stivína.

Tento jazzman, flétnista a skladatel - Jiří Sti-
vín původně studoval kameru na pražské
FAMU. Své vědomosti o umění získával na lon-
dýnské Royal Academy of Music i na AMU
v Praze, kde studoval skladbu. Hře na flétnu se
učil u Milana Munclingera (Ars Rediviva)
a Jiřího Válka (Česká filharmonie). Ovládá
nejen klarinet a saxofon, ale i všemožné druhy
fléten, od příčné přes zobcovou, až po různé
lidové píšťaly. Nahrál koncerty pro zobcovou
flétnu (Vivaldi, Telemann), spolupracuje jako

sólista s tělesy, jako jsou například Virtuosi di
Praga, Pražští symfonici, Slovenský komorní
orchestr, Sukův komorní orchestr aj.

Věnuje se hudbě předklasické, od středově-
ku po baroko, i skládání a improvizování hudby
nové. Řídí vlastní soubory Collegium Quodli-
bet a Jiří Stivín and Co Jazz Quartet.

Za zmínku jistě stojí i jeho přínos v hudbě
filmové, z mnoha jiných lze uvést filmy Jako jed
a Co je vám, doktore? Byl nominován na České-
ho lva za hudbu k filmům Pevnost (1994)
a Bumerang (1997).

Jiří Stivín vystoupí v Chodovské tvrzi 17.
ledna 2007 od 19 hodin. Zážitek z koncertu
tohoto umělce bude jistě umocněn i příjem-
ným prostředím Chodovské tvrze a bude nej-
lepším lékem na zimní deprese. ◗

Vladimír Levický, Chodovská tvrz

Zimní tábor s Koltem
Termíny: 10. 2. – 17. 2. 2007 (jarní prázd-

niny Prahy 1-5) a 17. 2. – 24. 2. 2007
(jarní prázdniny Prahy 6-10). Občanské sdru-
žení KOLT pořádá již tradičně zimní dětský
tábor pro všechny kluky a holky ve věku od 6
do 15 let ve Velké Úpě v Krkonoších.

Můžete se těšit na lyžování na svazích Por-
tášek, na malou celotáborovou hru, kterou
společně připravuje tým zkušených táboro-
vých vedoucích, na bobování, hokej na terase,
den v bazénu a spoustu dalších zajímavých
věcí.

Tábor je určen pro všechny děti bez ohledu
na jejich lyžařské schopnosti a i o nelyžaře bude
náležitě postaráno.

V ceně tábora je zahrnuta doprava, ubytová-
ní, strava 5x denně, bazén, dozor a program po
dobu trvání celého tábora.

V případě zájmu o podrobnosti kontaktujte
prosím pana Lukáše Bezděka na emailové adre-
se lukmen@kolt.cz; nebo získáte informace na
www.kolt.cz.

Hana Škroňková

Jarní sportovní
prázdniny Trutnov
Náš klub Ontario pořádá letos již devá-

tý ročník Jarních sportovních prázd-
nin od 10. 2. do 18. 2. 2007. Co nás čeká:
lyžování v areálu Mladé Buky nebo Černý
Důl, tělocvična - fotbal, florbal, košíková,
lakros. Opět zavítáme na cvičnou horskou
stěnu, zahrajeme si squash, richochet, bad-
minton, vyzkoušíme spinning, čeká nás
turnaj v bowlingu, stolním tenise a šip-
kách. A samozřejmě časté návštěvy bazénu
a večerní sauna na ubytovně. Organizace
dne je přizpůsobena zájmům a momentál-
nímu stavu účastníků tak, aby si každý užil
těch aktivit, které mu vyhovují. Na své si
tedy přijdou i nelyžaři!! Možnost využít
snowboardovou instruktorku v ceně 150
Kč za hodinu. Skupinky max. 5 dětí 2
hodiny denně. Strava 5x až 6x denně, uby-
tování na vícelůžkových pokojích, klubov-
na sTV , pingpong, sauna. Další informace
získáte na telefonu 605 527 836, mailem:
voglm@seznam.cz nebo na http://jarni-
prazdniny.ic.cz. ◗

Miroslav Vogl

Jiří Stivín v Chodovské tvrzi

„Lidé stále hrají různé hry a i jejich souži-
tí je hra. O hru jakožto sou-hru se snažím
ostatně i při svých koncertech. Zatahuji do
vystoupení i obecenstvo...“ Jiří Stivín

Když se řekne Toulcův dvůr…
Když se řekneToulcův dvůr, většině z vás se vybaví historický objekt v Hostivaři, farma s původ-

ními plemeny nebo velké sobotní akce pro veřejnost, zaměřené na tradice, aktivní využití vol-
ného času a rukodělné činnosti. Mnohý si vzpomene na ekologické výukové programy a jste-li
pedagog, tak i na semináře a konference. Samotná činnost Střediska ekologické výchovy hlavního
města Prahy je však mnohem bohatší a tyto řádky si kladou za cíl představit jednu z novějších akti-
vit, a to pravidelné klubové středy.

V domácké atmosféře sálku pro 35 osob se představují písničkáři i malá hudební tělesa různých
žánrů, nejvíce však z oblasti folkové, trampské a country scény. Kromě začínajících interpretů se

u nás setkáte i se jmény známějšími, a tak jste
v minulosti mohli sedět tváří v tvář Honzovi
Burianovi, Míšovi Leichtovi z plzeňského Copu
a dalším. Také v připravovaném programu je
pestrá nabídka, ze které si určitě vyberete i vy.

Nejen hudbou jsou uši živy, a proto někte-
ré večery věnujeme cestopisným povídáním
a setkáváním se zajímavými osobnostmi či
tématy. Aktuální program, a to nejen toulcác-
kého klubu, najdete na www.toulcuvdvur.cz.

Věřím, že se v tomto novém roce potkáme na
některém z našich pořadů a když se řekne Toul-
cův dvůr, vybaví se také příjemně strávený klu-
bový večer. ◗

Jakub MoravecToulcův dvůr. FOTO: JAKUB MORAVEC

VÝSTAVA NA RADNICI
Asociace muskulárních
dystrofiků – kroužek Arteterapie:
Setkávání 4. 1.–25. 1. 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
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Jižní Město
– slušná adresa

S těmi adresami je to jakési zašmodrchané.
Stále se nemohu dobrat konce, a proto se

zatím nemohu ani pokoušet radit. Můžete to
vzít jako příspěvek k letošnímu Silvestru,
i když bych byl raději brán vážně. Prostě mě
zaráží vkládání popisných čísel před čísla ori-
entační.

Všude ve vlastech českých, pokud mají
obce pojmenované ulice, bývalo „vždy“ zvy-
kem psát do adresy jméno ulice a za něj orien-
tační číslo domu. Tzv. obyčejnému člověku to
skýtalo různé výhody. Věděl jsem, že ulice ve
starších pražských čtvrtích jsou číslovány od
Vltavy, a jinde, včetně většiny obcí u nás, zase
od středu. Kdyby snad tahle jistota neplatila,
skutečností zůstává, že všude najdete ve směru
chůze či jízdy vlevo orientační čísla lichá
a vpravo sudá.

Kdo dříve doplňoval do adres čísla popis-
ná, která dostává objekt v časovém pořadí,
kdy je stavěn, činil tak zejména z úředních
důvodů, třeba pro stavební účely. Ale najed-
nou jako by měla čísla popisná tak jedno-
značnou přednost, že se orientační čísla
nejenom píší až dozadu, ale dokonce někdy
zcela vynechávají. Proč, to mi zůstává záha-
dou. Původně, jsa zahleděný do Jižního
Města, jsem si myslel, že je to pouze naše

zvláštnost. Ulice rostly „v jednom zátahu“,
a tak měla čísla popisná jednotlivých domů
vlastně některé vlastnosti čísel orientačních,
která se navíc objevila na domech až s časo-
vým odstupem. Kdo chtěl dostávat dopisy,
musel situaci přijmout. A mohli si na ni zvyk-
nout adresáti, úřady i pošta. Pak jsem jednou
diktoval adresu někomu dost daleko a ten
pravil: „Bydlíte na sídlišti, že? To se podle
toho snad všude v republice pozná!“ Ale
nedávno jsem se dozvěděl, že jde o obecnou
praxi v mnoha obcích republiky a uvědomil
si, že je to tak uváděno v telefonních sezna-
mech. Popisné číslo přitom „chodci“ mnoho
nepoví. Zeptejte se různých prodejců, co to
je hledat takový objekt zejména v obci bez
ulic. Číslo 312 je na západním okraji a 313
samota za severním koncem. Podobné je to
v jakékoliv staré zástavbě měst a s ohledem na
dostavby to začíná být realita i v Jižním
Městě. Navíc se popisná čísla neudělují podle
čtvrtí, ale podle katastrů. A my zde máme
katastry dva. Když otevřete namátkou druhý
svazek telefonního seznamu, ten firemní, zji-
stíte, třeba hned na přídeští, na kolika mís-
tech si podniky vynutily tradiční řazení čísel
a že nikdy nevynechávají čísla orientační.
„Logicky“, řekl na to známý, „vždyť potřebu-
jí, aby je klienti našli“. Vidíš, milý Watsone,
jak je to jednoduché, i pro lidi by měly být
adresy!

Takže si myslím, že bychom přinejmenším
neměli zapomínat orientační čísla uvádět také.
Vždyť ta naše jihoměstská adresa není vůbec
špatná, ba dokonce se zdá stále příjemnější,
a tak bychom ji měli co nejvíce zčitelňovat. ◗

Hezký nový rok 2007 Vám přeje

Jiří Bartoň

Do čtvrtého desetiletí (11)

Prosincové ráno v Jižním Městě.
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Faun, antická mytologická bytost, přes
svou archaičnost nemizí z povědomí.

Sochař Petr Trmač nám připomíná, že
téměř standardní pojetí Fauna jako
zarostlého muže s píšťalou není jediné
možné. Pro jihoměstské Jírovcovo
náměstí vytvořil pod názvem Faun
kamenné pítko v jen zdánlivě překvapi-
vém tvaru krychle. V reliéfu na její svrch-
ní ploše možná někteří přehlédnou tvář,
vroubenou hustými vlasy a vousy, zvý-
razněnou kovovýma očima. Sochařovo
pojetí ale představuje pouze jinou, tradi-
cí též plně posvěcenou podobu lesního
muže. Podle ní má Faunova tvář splývat

s rozmanitým porostem a prozrazují ji
právě jen oči. Součástí vtipného výtvar-
ného řešení jsou drobné krychličky dla-
žebního kamene v bezprostředním okolí
pítka. Fotografie zobrazuje tvář od teme-
ne, aby dokázala sdělit, že neznámá
budoucí žena darovala Faunovi svou
panenku. Bájnému bohu tak věnovala,
byť nejspíš nechtě, novodobou oběť.
Přejme v podstatě plachému strážci pra-
mínku potřebný klid. Čištění od sprejů
v roce 2005 už snad bylo navždy posled-
ní, stejně jako nedávná náhrada zničené-
ho oka. ◗

Jiří Bartoň

Výhledy z Prahy 11
Přerušme vhledy do Prahy 11, jak je nabí-

zejí nejrůznější místa v Praze a v jejím
okolí, a povšimněme si, co naopak my může-
me vidět od nás. Není toho málo, protože
Praha 11 zaujímá na pražské poměry výšinný
prostor. Už v husitské kronice z 15. století se
o něm píše jako o Hřebenu. Výrazně výš se
pne vlastně jenom část území Zbraslavi. Zato
střecha našeho hotelu Twin představuje vůbec

nejvýše položené místo na obydlené budově
v celé Praze. A tak není divu, že od nás vidí-
me i Pražský hrad, přestože ho dělí také sluš-
ná vzdálenost, asi dvanáct kilometrů. Kdysi
jsem tou vzdáleností trochu zklamal očekává-
ní vlastní maminky, tak pro vás raději využí-
vám teleobjektiv. Za ta léta skryl část výhledu
jeden z dostavěných objektů Jižního Města,
avšak jistě víte, že Hrad vidíme i odjinud
a celý. Cíl výhledů si občas trochu popíšeme,
ale objasňovat Čechům Hrad? ◗

Jiří Bartoň

Faun na Jirovcově náměstí. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Pohled na Pražský hrad. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Mytologický Faun je v kašně
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V lastimil Harapes nedávno účinkoval v Kul-
turním centru Zahrada v pořadu Host

s filmem, a to konkrétně s pohádkou Panna
a netvor. Trochu jsme ho při té příležitosti
vyzpovídali.

■ Vzpomínáte si, jak se vám vlastně tato
pohádka točila?

Vzpomínám. O to živější jsou moje vzpomín-
ky, že jsem se ještě nedávno scházel se Zdenkou
Studénkovou, která se mnou v pohádce hraje ve
Slovenské televizi JOJ. Oba jsme totiž byli
členy poroty nového pořadu Hvězdy na ledě,
a to celé tři měsíce. Je to obdoba pořadu Star
Dance. Takže se mi vzpomínky na Pannu
a netvora a taky na Zdenu takto krásně oživily.

■ Jak jste se vlastně dostal k roli zvířete?
Vlastně náhodou. V roce 1976 jsme natáčeli
Den pro mou lásku s Martou Vančurovou
a tam si mě pan režisér Juraj Hertz už rovnou
zamluvil právě do zmiňované pohádky. Zden-
ka Studénková pak v Panně a netvorovi oprav-
du ztvárnila bez problémů krásku. Tuto
skutečnost pak potvrdila i ve filmu Anděl s ďáb-
lem v těle a podle mého názoru ji potvrzuje
dodnes, stále je to velmi atraktivní žena.

■ Mohou vás vaši příznivci potkat také
v divadle?

Nedávno jsem dohrál na „divadelních prknech“
představení Poslední léto Sáry Bernardové
s Martou Vančurovou. Mělo přes sto repríz
a hráli jsme jej také v Kulturním centru Zahra-
da. Jinak teď vystupuji v Ústeckém divadle
opery a baletu, kde Gustav Skála vytvořil před-
stavení Casanova, ve kterém tančím hlavní roli.
Na duben chystáme premiéru v Libereckém
divadle, a to pohybové představení Karambol.
V Praze teď bohužel na žádné scéně nepůso-
bím.

■ Pokud vám zbude volný čas, jak jej tráví-
te?

Hodně chodím do divadla, protože je to můj
koníček a jsem zároveň členem komise
Komerční banky, která hodnotí jednotlivá
divadelní představení Národního divadla.
Jde o nejlepší výkon jednotlivce v opeře,
činohře, baletu atd. Kromě toho také jezdím
do Košického divadla, kde působím jako
baletní mistr. A také dávám hodiny mistrov-
ského baletu. Takže jak vidíte, nestíhám se
nudit.

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

Jednoznačně bych zrušil fanatismus, zvlášť když
by mi k tomu stačilo jedno mávnutí hůlkou, to
by bylo ideální. ◗

Rozhovor vedla Jana Jelínková

Na slovíčko
s Vlastimilem Harapesem

Vlastimil Harapes. FOTO: ARCHIV

Počítače pomáhají při hledání práce
Schopnost „domluvit se“

s počítačem se v dnešní
době stává v mnoha ohledech
nutností. Proto nikoho
nepřekvapí, že počítače, pře-
devším pak internet, mohou
výrazně pomoci také při hle-
dání zaměstnání. Počítač při-
pojený na internet je užitečný
prostředek při vyhledávání
inzerátů o volných pracov-
ních místech, jejichž nabídka je na různých webových stránkách personálních
agentur permanentně aktualizována. S pomocí internetu můžete odpovídat
elektronickou poštou – takzvaným emailem - na inzeráty, a tak začít pohodl-
ně a rychle komunikovat s budoucím zaměstnavatelem. Schopnost pracovat
na PC s největší pravděpodobností uplatníte také v novém zaměstnání. Je dnes
spíše výjimkou zaměstnání, kde by tyto dovednosti nebyly potřeba.

Používat počítače, internet a hledat zaměstnání vám může pomoci
občanské sdružení Proxima Sociale v rámci programu nazvaného Job klub.
Tuto službu nabízí v Komunitním centru Jižní Pól již dva roky a za tu dobu
pomohlo řadě lidí při hledání práce. Pracovníci Job klubu poskytují lidem
hledajícím uplatnění na pracovním trhu konzultace, poradenství, organi-
zují pro ně kurzy „Jak si poradit na trhu práce“ a „Základy práce s PC“.
Od září je nově otevřena služba s názvem Job klub c@fé, kde je možné vyu-
žít internetu a asistence pracovníka Job klubu k vyhledávání volných pra-
covních míst, brigád, rekvalifikačních kurzů či jiných vzdělávacích
programů.

Všechny služby v rámci programu Job klub jsou poskytovány zdarma v pro-
storách Komunitního centra Jižní Pól v ulici Michnova 1622. Job klub je otev-
řen v pondělí od 14 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do12 hodin. Job klub ca@fé
je otevřen v úterý od 10 do 16. Telefonická konzultace je možná na telefon-
ním čísle 272 916 482 ve výše uvedených hodinách. ◗

Tomáš Příhoda

Infocentrum Kontakt
bezplatně pomáhá, radí, informuje

Sociální poradenství a informace o sociálních službách již sedmý
rok bezplatně poskytuje Infocentrum sociální pomoci

KONTAKTMCSSP. Novinkou je poskytování kontaktů a informa-
cí budoucím rodičům a rodinám s malými dětmi. Mimo jiné se
dozvědí o možnosti alternativních porodů, o cvičení v těhotenství
a také o různých aktivitách určených novopečeným maminkám po
porodu. Důležité informace a kontakty mohou získat i zájemci, kteří
se rozhodli pro pěstounskou péči nebo adopci. Kontakt nabízí rov-
něž pomoc v obtížných životních situacích, informace o sociálních
dávkách, jak postupovat při ztrátě zaměstnání aj. Kontakt najdete
v podchodu stanice metra B na Palackého náměstí. (Pozor: výstup
ze stanice Karlovo náměstí na Palackého náměstí bude uzavřen až do
22. 12., nutno použít tramvaje č. 4, 14, 3, 16, 10, 7, 17, nebo dojít
z Karlova náměstí na Palackého náměstí pěšky.

Informace získáte na tel. 222 563 704, mobil 731 056 172,
731 056 708). V Kontaktu je vstřícná poradkyně, rovněž pro osoby
s handicapem. Můžete se na ni obrátit osobně nebo telefonicky
každé pondělí od 13 do 17 hodin a každý pátek od 8 do 12 hodin
(telefon 222 562 234). Vlídné jednání nabízí Kontakt i seniorům.
V Kontaktu lze získat mj. Adresář pro seniory nebo Pouličního prů-
vodce Prahou pro lidi bez domova.

Kontakt je otevřen v pondělí a středu od 9 do 17 hodin, ve čtvr-
tek od 8 do 16.30 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. Každé pondě-
lí od 9 do 17 hodin je zde speciální poradna pro neslyšící ve znakové
řeči nebo osoby s poruchami sluchu, první středu v měsíci vždy
odpoledne je možno navštívit poradnu pro ženy po ablaci prsu. Kaž-
dou středu od 15.30 do 17 hodin se v Kontaktu scházejí rodiče,
jejichž děti mají zkušenost s drogou, vzájemně se podporují a vymě-
ňují si zkušenosti. ◗

Infocentrum Kontakt

Vyhledávání volných pracovních míst na
internetu. FOTO: TOMÁŠ PŘÍHODA
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Ač řecký dramatik Aischylos psal své hry před 2 500 lety, jeho myšlenky zůstávají aktuální dodnes:
Učiní-li muž něco (1. část) ke světu, postará se svět o to, aby to (2. část) neučinil. (řešení křížovky z minulého čísla: 1. část – majetek, 2. část – rozmnožovat)

DĚTSKÝ KOUTEK
KLÍČE
vyhlašuje soutěž a hledá
mladé spolupracovníky

V dětském koutku bude Klíč pra-
videlně každý měsíc přinášet

soutěže určené dětem do patnácti let.
V lednovém dětském koutku jsme
pro vás připravili soutěž na téma
novoroční předsevzetí. Napište nám
vaše novoroční předsevzetí nebo
předsevzetí vašich blízkých a pošlete
nám jej do 10. 1. 2007 na adresu
Úřad MČ Praha 11, redakce Klíče,
Ocelíkova 672, 149 41, Praha 415,
nebo jej přineste do některé z infor-
mačních kanceláří Prahy 11. Na
obálku napište heslo DĚTSKÝ
KOUTEK. Vítězné práce otiskneme
v našem zpravodaji a jejich autoři
obdrží věcné ceny. Dětský koutek
také stále hledá mladé redakční spo-
lupracovníky. Pokud vás zajímá novi-
nářská práce pro náš místní zpravodaj
a chcete přispívat do Klíče, kontak-
tujte, prosím, naši redakci. Těšíme se
na další spolupracovníky. ◗

Jana Jelínková

Vánoce
Většina z nás si je představuje bílé

a hlavně veselé. Nazdobené
stromky, kupa krásných dárků, štěd-
rovečerní večeře, zvyky a spousta dal-
ších věcí, které k Vánocům
neodmyslitelně patří. Ano, tohle je
pohled lidí. Jaký je však pohled zvířá-
tek, Ježíška a v neposlední řadě elfů...

Štěně jménem Benjamin se toulá
ulicemi a třese se zimou. Sbírá zbytky
jídel a kňučí. Potom se stočí do klu-
bíčka na prahu některého domu.
A pak – „Jé, podívej! Mami, tady leží pejsek,“ vykřikne dítě. „Je celý zmrzlý,“ skloní se k Benjaminovi,
vezme ho do náruče a odnese dovnitř. „Vánoce by neměl trávit venku,“ lituje ho a společně s rodiči mu
dává napít a jíst. Nakonec si ho oblíbí a rodiče dovolí, aby s nimi zůstal.

Tak skončí ale jen někteří obyvatelé ulic. Jenže co ti ostatní? Není přeci fér, aby si někdo hověl na
měkkém teplém polštáři a jiný se venku třásl zimou na studené dlažbě. Ti, co nemají tolik štěstí jako
Benjamin a zimu nepřežijí, ti se vydávají na krátkou cestu za Ježíškem. Když k němu šťastné doputují,
vezme si je pod svou ochranu a dovolí, aby mu pomáhali. Změní se na skřítky, malé elfy, kteří obstará-
vají dárky pro děti. Jiní dárky krásně balí a zdobí a další obstarávají vánoční poštu. Tak takhle nějak to
asi funguje. Avšak opuštěných psíků pořád přibývá a kdyby to tak šlo stále, za chvíli by bylo u Ježíška
přeplněno. A tak vždy, když přijde nový psík, tak ten nejstarší odejde a narodí se opět jako štěně. Není
však zaručeno, že se znovu nestane synem ulice. Ale bude znovu žít a snad najde i trochu toho štěstí.
A to je přece hlavní.

Psíci – elfové berou tuto povinnost jako zábavu. Baví je nakládat dárky, zavazovat ozdobné mašle
a vybírat balicí papír. A jak to vidí Ježíšek? Ten přece skoro nic „nedělá“. Čte dopisy od dětí a rozváží
dárky. A samozřejmě, málem bych zapomněla, má dohled na celým svým impériem plným hodných
skřítků. ◗

Lucie Merunková, 14 let
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Léta osmdesátá na Chodovské tvrzi
Stalo se již tradicí pro návštěvníky Chodov-

ské tvrze, že začátek roku je věnován výsta-
vě Oty Janečka (1919–1996). Je vždy
koncipovaná k určitému časovému úseku uměl-
covy tvorby a nebude tomu ani jinak v roce
2007. Kurátor Chodovské tvrze ak. soch. Milan
Martiník pro milovníky umění připravil z tvor-
by Oty Janečka výstavu Léta osmdesátá.

Pro osmdesátá léta je charakteristické pro-
línání všech dosavadních tematických okruhů
a stylů. Vedle sebe můžeme najít téměř klasic-
ké Trávy jak z padesátých let, tak kubistické

zátiší, kde barevná střídmost čtyřicátých let je
nahrazena celou barevnou škálou. Je tu vzpo-
mínka na období Měst i figurální malba.
Nelze však říci, že osmdesátá léta jsou v tvor-
bě Oty Janečka pouze syntetickým obdobím,
kde umělec již rekapituluje vše, co během
svého života dosáhl, neboť s touto linií zahle-
děnou zpět vznikají současně i nové cykly.
Konkrétně Cyklus Slunce a Země symbolizu-
jící předpoklady naší existence je často výtvar-
ně pojímán jako piktogram. Jsou zde obrazy
postav přicházejících či odcházejících do čtvr-
tého rozměru, obrazy sagitálních řezů. Vzni-
kají cykly imaginárních a mystických krajin
s dolmeny, menhiry a viklany jako symboly
duchovní kontinuity naší civilizace na planetě
Zemi.

V roce 1990 vzniklo ještě několik rozměr-
ných pláten, jež se váží tematicky k osmdesá-
tým létům. Pokračující vleklá nemoc však čím
dál tím více omezovala umělce v jeho tvorbě.
Vznikla řada drobných pastelů a akvarelů hlavy
s opětovným návratem ke kubistické projekci
jako příprava pro obrazy. Nebyly však již reali-
zovány. V roce 1992 v rozmezí několika málo
týdnů ještě vznikl cyklus krajinných pastelů
jako poslední vzepětí tvůrčích sil - jihočeské
krajiny v mlžném oparu s rybníky a rákosím.
Výstavu obrazů, soch a kreseb lze navštívit
v Chodovské tvrzi ve dnech 10. ledna. – 4.
března 2007. ◗

Tomáš Janeček

Kathryn Stott a Škampovo kvarteto
Chodovská tvrz se ve své koncertní drama-

turgii snaží uvádět z naší hudební scény
umělce představující nezpochybnitelnou kvali-
tu. A právě na unikátní koncert Škampova
kvarteta se světově úspěšnou pianistkou Kat-
hryn Stott z Velké Británie bychom vás rádi
pozvali. Uskuteční se v úterý 23. ledna 2007
od 19 hodin.

Škampovo kvarteto patří k předním repre-
zentantům české komorní hudby a své místo na
výsluní si vydobylo již brzy po svém vzniku
v březnu 1989. Získalo mnoho cen na prestiž-
ních světových soutěžích komorní hudby a zdo-
mácnělo na českých i zahraničních pódiích.
Nahrálo také mnoho alb. Kvarteto pravidelně
vystupuje po celém světě ve významných
hudebních centrech, jako jsou např. londýnská
Wigmore Hall, Carnegie Hall v New Yorku či

Suntory Hall v Tokiu, v pražském Rudolfinu
a také na Chodovské tvrzi, kde již v minulých
letech odehrálo několik úspěšných koncertů.

Se Škampovým kvartetem pravidelně spolu-
pracují významní umělci – Dagmar Pecková,
Josef Suk, Nikolaj Děmiděnko, z jiných žánrů
třeba Iva Bittová. Na Chodovské tvrzi Škam-
povci vystoupí s britskou pianistkou Kathryn
Stott.

Kathryn Stott se ve svých sólových vystou-
peních zaměřuje především na soudobou
hudbu, v jejíž interpretaci dosáhla opravdové-
ho mistrovství, takže jí často bývají svěřovány
premiéry nových skladeb známých autorů. Je
však také vyhledávanou komorní hráčkou, spo-
lupracující s osobnostmi jako např. houslistka
Janine Jansen či violoncellistka Yo –yo Ma. Se
Škampovým kvartetem zahraje Dvořákův kla-

vírní koncert op. 81., dále ze svého sólového
repertoáru uvede mj. Schubertovu Impromptu
či Rachmaninovu Sonatu č. 2 op. 36. Předsta-
vení se tak jistě stane jedním z vrcholů jiho-
městské koncertní sezóny. ◗

Vladimír Levický, Chodovská tvrz

Můj život je vítězství romantického snu
nad realitou. Není ještě u konce, ale platí
to, i kdybych ztroskotal. Ota Janeček

Čertění
v Zahradě
s Inkou
Rybářovou

Vánoční svátky,
pro mnohé ty

nejkrásnější v roce,
máme skoro za
sebou, ale jistě nebude na škodu, když se vrátíme
o pár týdnů zpět. Na přelomu listopadu a prosin-
ce se konalo v Kulturním centru Zahrada milé
předvánoční představení s Inkou Rybářovou.

Ta patří mezi naše nejvýraznější ženské
postavy jak v oblasti textů, tak i ve skladatelské
písničkové tvorbě pro děti. Její písničky, stejně
jako velmi spontánní a milá představení pro
děti, mají vždy obrovský úspěch u našich nej-
mladších. O tom svědčí již několik vydaných
CD a spousta vyprodaných dětských představe-
ní a estrád. S jedním ze svých skvělých předsta-
vení navštívila Inka Rybářová i Kulturní
centrum Zahrada.

Kateřinské slavnosti nebyly jen o čertění, tan-
cování a oslavě svátku Kateřin a Kateřinek, ale
také ukončily 2. ročník Zimní divadelní Zahra-
dy pro děti. Zároveň však toto představení vne-
slo do podzimních dnů i trochu vánoční nálady.

Inka Rybářová vytvořila krásnou atmosféru
pro vyprodaný sál plný dětí a bavila tak malé
diváky od začátku až do konce. ◗

Dana Foučková, Foto: Dana Fou
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PROGRAM V LEDNU 2007:

KONCERTY:

středa ■■ 3. ■■ 19.00
Slavné české maličkosti. Komponovaný pořad s
muzikoložkou Dr. Zdenou Zvěřinovou, DrSc. Spoluú-
činkují: Filip Himmer – housle a hosté. Na programu
skladby B. Smetany, A. Dvořáka, Z. Fibicha a dalších
autorů.

úterý ■■ 9. ■■ 19.00
Novoroční koncert Pražského žesťového tria sym-
foniků. Účinkují: V. Kozderka – trubka, J. Novotný –
pozoun, T. Kyral – lesní roh. Dramaturgie pořadu Dr.
Z. Zvěřinová, DrSc. Na programu: A. V. Michna z Otra-
dovic, J. S. Bach, J. Družecký a další autoři.

čtvrtek ■■ 11. ■■ 19.00
Kinsky trio Prague. L. Hůlová – housle, M. Sedlák –
violoncello, V. Strnad – klavír. Na programu: W. A.
Mozart, A. Dvořák, B. Smetana, E. Grieg.

pondělí ■■ 15. ■■ 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“.

středa ■■ 17. ■■ 19.00
Jiří Stivín v pořadu „Sám se svým stínem“. Vystou-
pení známého multiinstrumentalisty a skladatele.

čtvrtek ■■ 18. ■■ 19.00
Operní arie, houslové virtuózní skladby, mluvené
slovo. Účinkují: Dagmar Vaňkátová – soprán, Josef
Vaňkát – housle, Bořivoj Navrátil – umělecký přednes.
Klavírní doprovod František Martiník. Na programu:
W. A. Mozart, C. Debussy, E. Grieg, A. Dvořák, B.
Smetana, L. Delibes, V. Monti.

pátek ■■ 19. ■■ 19.00
Písně věkem zlacené – pásmo písní a šansonů. Účin-
kují: J. Kliková, H. Krupová, J. Zímová, P. Partyka, J.
Šmejkal, R. Žalud a další.

sobota ■■ 20. ■■ 18.00
Koncert posluchačů, absolventů, kolegů a přátel
prof. Larisy Klinderové. Zazní díla skladatelů F. Cho-
pina, E. Griega, C. Debussyho, I. Albenize, V. Kladnic-
kého, E. Hradeckého, P. Ebena, S. Ščihola, V.
Kosenka, J. Ježka a dalších autorů. Jako host vystou-
pí skladatel a klavírista Svjatoslav Ščihol.

úterý ■■ 23. ■■ 19.00
Kathryn Stott (Anglie) – klavír, Škampovo kvarteto:
P. Fischer, J. Lukášová – housle, R. Sedmidubský –
viola, L. Polák – violoncello. Zazní skladby pro sólový
klavír F. Schuberta a S.Rachmaninova a Klavírní kvin-
tet op. 81 A. Dvořáka.

čtvrtek ■■ 25. ■■ 19.00
Novoroční setkání žánrů. Jaroslav Svěcený –
housle a průvodní slovo, Kryštof Marek – klavír. Na
svém novoročním koncertu představí J.Svěcený
spolu s multižánrovým klavíristou K. Markem nádher-
nou a nadčasovou hudbu G. Gershwina, Ch. Corey, L.
Bernsteina, J. Williamse a dalších autorů.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY:

čtvrtek ■■ 4. ■■ 18.00
Program k zakončení výstavy „Kouzlo polárního
světa“. Tulák Welzl z pohledu trampa Jerryho Vecky –
Pupála – čtení z knihy Příběhy mořeplavce – Rudolf
Krautschneider – čtení z knihy (Miloň Čepelka nebo
Vráťa Ebr) Country music na téma Eskymo Welzl –
Aljaška a písně ostatních tuláků po světě Slavnostní
ukončení výstavy „Kouzlo polárního světa“ v Chodov-
ské tvrzi.

VOLNOČASOVNÍK leden 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 LEDNU 2007:

KONCERTY :

čtvrtek ■■ 11. ■■ 20.00
Zrní a hosté – koncert.

středa ■■ 17. ■■ 20.00
Keks – rock koncert.

čtvrtek ■■ 18. ■■ 20.00
Karel Kahovec a George &Beatovens – koncert.

pátek ■■ 19. ■■ 20.00
Professor a hosté – Beatles revival party.

úterý ■■ 23. ■■ 20.00
Steamboat Stompers a host Darja Kuncová – dixi-
eland k tanci i poslechu.

čtvrtek ■■ 25. ■■ 20.00
Rock pop show na Opatově – Gábá Al Dhába
s kapelou, Eddie Stoilow – dvojkoncert.

pátek ■■ 26. ■■ 20.00
Peteręs Painters – rocková tancovačka.

sobota ■■ 27. ■■ 20.00
Maškarní ples – hraje skupina Memphis band.

úterý ■■ 30. ■■ 20.00
Radůza – koncert.

středa ■■ 31. ■■ 20.00
Sto zvířat – koncert.

neděle ■■ 7. ■■ a 21. ■■ od 15.00
Nedělní taneční odpoledne s Velkým dechovým
orchestrem Blažeje Zemana.

OSTATNÍ POŘADY:

pátek ■■ 12. ■■ 20.00
Farní ples.

sobota ■■ 13. ■■ 13.00
Dětský karneval MŠ Sulanského.

středa ■■ 17. ■■ 9.00 a 10.30
Řecké báje – pořad pro školy.

sobota ■■ 20. ■■ 20.00
Společenský večer MŠ Sulanského.

úterý ■■ 23. ■■ 14.30
Klub aktivního stáří – Světlana Nálepková a J.Toufar.

KURZY :

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

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

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

Zájemci o kurzy se mohou hlásit v KD Opatov.

středa ■■ 31. ■■ 19.00
Vzpoura deprivantů na Chodovské tvrzi – přednáš-
ka MUDr.Františka Koukolíka, DrSc. Proč jsou (někte-
ří) lidé zlí? Jde o odchylku od lidské normality, nebo je
to extrémní forma evoluční strategie, stále však v
rámci plného duševního zdraví? Dr.Koukolík se těmito
otázkami zabýval ve své známé knize Vzpoura depri-
vantů či ve svých televizních pořadech a nyní na toto
téma uskuteční přednášku na Chodovské tvrzi.

POHÁDKY:

neděle ■■ 7. ■■ 15.00
O panence, která tence plakala – kombinace loutko-
vé a hrané pohádky, divadlo Kapsář.

neděle ■■ 14. ■■ 15.00
O Krtečkovi – hraná pohádka, divadlo Genus Brno.

neděle ■■ 21. ■■ 15.00
Medvídek Ťupínek – loutková pohádka, Divadlo
Matěje Kopeckého.

neděle ■■ 28. ■■ 15.00
O neposlušných telátkách – marionety, Divadlo Vys-
máto pana Bílka.

DAL‚Í POŘADY:

úterý ■■ 23. ■■ 14.00
Písně modrého Jadranu II – A. Kordičová. Zadáno
pro Centrum sociálních služeb.

GALERIE
CHODOVSKÉ TVRZE
Pozvánky na výstavy
■■ VELKÁ GALERIE:
Kouzlo polárního světa 16. 11.–7. 1.
Ota Janeček – 80. léta. 10. 1.–4. 3.

■■ MALÁ GALERIE:
Iva Hüttnerová – obrazy, grafika 13. 12. – 4. 2.

■■ 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. 1. ledna zavřeno.
Restaurace Chodovská tvrz je otevřena
ve všední dny od 11.00 do 23.00 hod.,
v sobotu a neděli od 12.00 do 23.00 hod.

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

Základní umělecká škola
Křtinská 673, Praha 11

tel.: 267 900 131-5

PROGRAM V LEDNU 2007:

čtvrtek ■■ 11. ■■ 18.30
Koncert žáků. sál ZUŠ Křtinská

pondělí ■■ 15. ■■ 18.30
Koncert žáků. sál ZUŠ J. Růžičky

čtvrtek ■■ 25. ■■ 18.30
Koncert žáků. sál ZUŠ Křtinská

pondělí ■■ 29. ■■ 18.30
Koncert žáků. sál ZUŠ J. Růžičky

Těšíme se na vás.

ŠACHY PRO MLÁDEŽ
JIŽNÍHO MĚSTA
Pokračování šachových turnajů mládeže Jižního
Města v roce 2007. Termíny: 17. ledna, 21. února,
21. března, 18. dubna, 16. května, 13. června –
vždy ve středu. Hrající platí za školní rok organizační
výdaje ve 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.

Na lednové pořady přispěla společnost:
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Stálá divadelní scéna Studia Láďa
Ladislava Smoljaka

a Divadélka U Panáků (činnost pozastavena)
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 LEDNU 2007:

DIVADLO:

pondělí ■■ 22. ■■ 19.00
Věrní abonenti –Agentura Harlekýn – Ant. Procház-
ka – komedie – co se stane, když si manželé sednou
každý jinam... – hrají: V. Vydra, J. Boušková,…

pátek ■■ 26. ■■ 19.00
Hymna aneb Urfidlovačka – Ladislav Smoljak –
Studio Láďa – hra se zpěvy s prologem „Hymny šumí
po krajinách českých“.

KONCERTY:

čtvrtek ■■ 25. ■■ 19.00
Druhá tráva – Robert Křesťan se svojí skupinou.

úterý ■■ 30. ■■ 19.00
Jarret – špička folk–rocku z Liberce + jako host: Žofie
Kabelková.

COUNTRA BÁL:

pátek ■■ 19. ■■ 19.30
Country bál Nota Bene s taneční skupinou Cara-
mella – výuka country tanců, stylová předtančení i
pohodová hudba.

KAVÁRNA S ŽIVOU HUDBOU:

sobota ■■ 13. ■■ 16.00
Kavárna s živou hudbou – skladatel a klavírista Vác-
lav Vedral zahraje i na Vaše přání…

neděle ■■ 21. ■■ 16.00–17.00
Kavárna s živou hudbou – skladatel a klavírista Vác-
lav Vedral zahraje i na Vaše přání…

HOST V ZAHRADĚ:

úterý ■■ 16. ■■ 19.00
Václav Postránecký – divadelní, filmový a televizní
herec o sobě, své práci i životě vůbec.

FILM S HOSTEM:

neděle ■■ 21. ■■ 17.00
Film: Fešák Hubert – Host: Pavel Zedníček – s her-
cem nejen o filmové komedii Ivo Nováka z roku 1985.

FILM:

úterý ■■ 2., 9., 23. ■■ 17.30 a 20.00
Sprejeři (Quality of Life) – drama – dva přátelé, graf-
fiti a sanfranciská čtvrť Mission – režie: B. Morgan,
USA 2004.

pátek ■■ 5., 12. ■■ 17.30 a 20.00
Sprejeři (Quality of Life) – drama – dva přátelé, graf-
fiti a sanfranciská čtvrť Mission – režie: B. Morgan,
USA 2004.

SETKÁVÁNÍ:

pondělí ■■ 8. ■■ 18.30
Mexiko, Belize, Guatemala – Světem Mayů –
cestopisná přednáška Filipa Melichara – ve spolupráci
s CK S.E.N.

pondělí ■■ 15. ■■ 18.30
Psychotronika – Energetické působení, diagnostika a
práce s kyvadlem – pořad Mistrů Reiki Libuše a
Edvarda Pytlových.

středa ■■ 17. ■■ 18.30
Saharou trochu jinak – diashow s fotografiemi a
hudbou o cestě Marokem a Západní Saharou – Jan
Haken – www.deode.net.

středa ■■ 24. ■■ 18.30
Pojednání o duchovní józe – Rozhovory stoupen-
ců s Ramana Maháršim – cyklus přednášek PhMr.
Rudolfa Skarnitzla.

pondělí ■■ 29. ■■ 18.30
Za teplem do Francie – Azurové pobřeží – cesto-
pisný pořad Miloše Eksteina.

středa ■■ 31. ■■ 18.30
Feng Shui – Vstupujeme do zdravého prostoru:
Propojení přítomnosti se starodávným učením– Ing.
M. Mišun o umění bydlet.

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

úterý ■■ 2., 9., 16., 23., 30. ■■ 16.30–19.00
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartičkách
Magic, Pokémon, YU–GI–OH! a další.

středa ■■ 10. ■■ 9.00 a 10.30
Čert a Káča – Divadlo Genus uvádí klasickou českou
činoherní pohádku.

sobota ■■ 13. ■■ 15.00
Maxipes Fík – Divadlo Špílberg – postava Maxipsa
Fíka ožívá na jevišti i se svými kamarády – činohra.

úterý ■■ 16. ■■ 9.00
Pozor! Koza nekouří. Děkuji, nechci! – Agentura
Danny – preventivní pořad vedený odborníky– odmítá-
ní drog, alkoholu aj.

sobota ■■ 20. ■■ 10.00–12.00
Dětská tvůrčí dílna – Zima v lese – Veselá pohádka
– pro děti od 3 let – vede Ilona Němcová.

neděle ■■ 21. ■■ 15.00
O Lesněnce – Eva Kelemenová – klasická loutková
pohádka o dobru, zlu a víle z lesa.

pondělí ■■ 22. ■■ 9.00 a 10.30
Veselé taneční – Divadlo Andromeda – děti se naučí
aktivní formou znát a tančit české i světové tance.

středa ■■ 24. ■■ 11.30
Frank Novotny and the Case of the Present Per-
fect – The Bear Educational Theatre – anglické
představení.

čtvrtek ■■ 25. ■■ 14.00
O dvanácti měsíčkách – Divadélko Romaneto – kla-
sická pohádka – herci a loutky.

neděle ■■ 28. ■■ 15.00
O Ježibabákovi – Divadelní společnost Milana Duch-
ka uvádí činoherní pohádku o jednom popleteném
čarodějovi.

VÝSTAVY:

■■ GALERIE: 3. 1. – 2. 2. 2007
Pohyb(y) v životě JM – snímky ze čtvrtého ročníku
fotosoutěže pro Jižní Město.
Parní stroj ze skla i další modely… – technické sklo
trochu jinak – tvorba skláře Michala Zahradníka
(www.sklozam.cz).

■■ MALÝ SÁL:
2. 1. – 31. 1. 2007
Tereza Rejchová, Patrik Chrastil: Vše kolem nás –
fotografie.

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

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

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.

VOLNĚ NAVAZUJÍCÍ CYKLUS
SETKÁNÍ V KC ZAHRADA:

■■ Pozitivní jednání s partnerem.
1. 2. 18–20 hod.
Čím svého partnera popuzuji a proč?
Jak se stát milovanou a hýčkanou ženou?

■■ Pozitivní jednání s partnerkou.
8. 2.18–20 hod.
Čím svoji partnerku deptám a proč?
Jak se stát milovaným a obdivovaným mužem?

■■ Prevence konfliktů v soužití.
22. 2. 18–20 hod.
Vyzkoušíte si, co v konkrétních situacích (ne)říkat a
co (ne)dělat.

Přihlášky: holoubkovaeva@post.cz, 603 900 338
Setkání koučuje Ing. Eva Holoubková,

Více na letácích v KC Zahrada
nebo www.eva-holoubkova.estranky.cz

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

TÉMA MĚSÍCE: SNÍH A JEHO RADOSTI

středa ■■ 10.
Filmový klub.

středa ■■ 24.
Výtvarná dílna.

pátek ■■ 26.
Turnaj ve fotbálku o lednového mistra (pokračování
Ligy JP).

středa ■■ 31.
Sněžné radovánky.

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.

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

Zpravodajství můžete sledovat i na:
www.praha11.cz
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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 LEDNU 2007:

sobota ■■ 6. ■■ 16.30
O drakovi – pohádku zahrají loutky a herečky Divadla
z pytlíčku.

sobota ■■ 13. ■■ 16.30
Jak Máňa zachránila Martina z pekla – pohádku
zahrají herci Divadélka Andromeda.

pátek ■■ 19. ■■ 9.00
O šermu se šermem – ukázky zbraní a šermířských
půtek v podání skupiny LARS – pořad pro ZŠ, nutno
se informovat o volných místech pro veřejnost pře-
dem na tel.: 272 930 149.

sobota ■■ 20. ■■ 16.00
Dětský ples – na všechny malé tanečnice i tanečníky
čeká nejen tanec, ale i soutěže.

pondělí ■■ 22. ■■ 14.00
Pohádkový kabaret – v podání Liduščina divadla –
pořad pro ŠD, nutno se informovat o volných místech
pro veřejnost předem na tel.: 272 930 149.
sobota ■■ 27. ■■ 16.30
Smetáčková a Palačinka – pohádka o dvou kamará-
dech, plná hezkých písniček.

DALŠÍ AKTIVITY

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

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

■■ Klubka pro nejmenší
Cvičení probíhá vždy v pondělí od 9.30 do 10.15
hod. Už v době mateřské dovolené mohou maminky
zapojit své děti do různých činností, obohatit je
o základy rozličných dovedností a rozvíjet jejich
schopnosti před vstupem do mateřské školy. Všest-
ranné možnosti nabízí dětem od dvou let v doprovodu
rodiče KD Klubka. Jde o hodiny cvičení, kde formou
básniček, rytmických popěvků a zábavných říkanek
postupně děti procvičují celé tělo, rozhýbávají a rozc-
vičují problematické partie – ochablé svaly zad, nožní
klenbu, podkolení… Pozvolna si zvykají na motoricky
náročnější cviky jako poskoky, předklony, kotouly
s dopomocí a základní ovládání míče. Není zanedba-
telné, že poznávají i kontakt s jinými dětmi, nutnost
se rozdělit, ale i poslechnout jednoduchý pokyn.

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

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

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

■ 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.

■ Angličtina na mateřské
Pro maminky na mateřské dovolené probíhají v Klub-
ce kurzy angličtiny. Výuka je organizovaná v malých
skupinkách (max. 9 maminek) a v průběhu výuky je
zajištěno hlídání dětí ve vybaveném sále. Vyučuje se
na 4 znalostních úrovních, od začátečníků až po
pokročilé. Kurz probíhá jednou týdně v dopoledních
hodinách. Délka jedné lekce je 60 minut. Hlídání je
zajištěno pro děti ve věku od 6 měsíců a je zahrnuto
v ceně kurzovného. Kurz nabízí ideální možnost pří-
jemně využít dopoledne a obnovit znalosti angličtiny.
Informace získáte na tel.: 739 054 930, ag. Hermes.

ROZVRH KLUBÍČKA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KD KLUBKA NABÍZÍ PRONÁJEM
VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.

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

JAPONSKÁ MASÁŽ
SHIATSU

Dobrá metoda pro uvolnění
fyzických i psychických bloků.

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

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

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 nebo čtvrtletní na období leden až březen
2007.
■■ Kurzy anglického jazyka: vždy ve středu od 16.30
do 18.30 pro mírně pokročilé. Můžete se ještě přihlá-
sit.

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
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VOLNOČASOVNÍK leden 2007

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 LEDNU 2007:

sobota ■■ 13. ■■ 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 ■■ 13. ■■ 14.00–16.00
Drátování. Výtvarný kurz z cyklu Pojďme si hrát pro
děti od 10 let, mládež a dospělé. Vstupné: 40
Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalounova. Kontaktní
osoba: PaedDr. Marie Glaserová.

sobota ■■ 13. ■■ 9.30–11.30
Výtvarná dílna. Tématicky zaměřená výtvarná dílna
pro volně příchozí děti od 5 let. Téma: ubrouskování.
Vstupné: 20 Kč/účastník. S sebou: přezutí a pití.
Místo: DDM JM, Janouchova. Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■ 13. ■■ 14.00–16.30
Otevřená dílna. Tématicky zaměřená výtvarná dílna
pro volně příchozí děti od 12 let, mládež a dospělé.
Téma: batika. Vstupné: 50 Kč/účastník. S sebou: pře-
zutí, tričko, kus látky, ubrus apod. na batikování.
Místo: DDM JM, Janouchova. Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■ 13. ■■ 15.00–16.00
Odpoledne pro mě. Cvičení pro ženy a dívky od 15
let. Cvičení na míčích a s míči, kalanetika, relaxace.
Zdarma! Místo: DDM JM, Janouchova. Kontaktní
osoba: Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■ 13. ■■ 9.30–11.00
Buď fit! 90 minutová lekce aerobiku s posilováním
a strečinkem za použití různých cvičebních pomůcek.
Určeno pro volně příchozí mládež od 14 let a dospělé.
Vstupné: 60 Kč (pro členy TPS Cassiopeia vstup zdar-
ma). Místo: DDM JM, Šalounova. Kontaktní osoba:
Zuzana Máchová

sobota ■■ 27. ■■ 9.00–17.00
Keramická dílna. Dílna je určena pro začátečníky
i pokročilé od 12 let až po dospělé. Program dílny je
realizován individuálně, podle potřeb a zájmů účastní-
ků. Realizaci vlastních nápadů a pomoc při obtížích
zajišťuje zkušená lektorka. S sebou: pracovní oděv
a občerstvení. Počet míst je omezen, je nutné se
předem přihlásit a uhradit zápisné v DDM JM, Šalou-
nova. Cena: 200 Kč/účastník, včetně doglazování.
Doglazování: 10. 2. 2007, 9.00–17.00 hodin. Místo:
DDM JM, Šalounova. Kontaktní osoba: Mgr. Veronika
Belešová.

Akce jsou realizované za finanční podpory Magist-
rátu 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 ■■ 4. ■■ 17.00
Filmování.

Čvtrtek ■■ 18. ■■ 17.00
Filmování.

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 LEDNU 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!

JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ VÝLETY

■■ Paseky nad Jizerou
13. 1. 2007, 20. 1. 2007, 27. 1. 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.

ZIMNÍ A JARNÍ TÁBORY

■■ Lackenhof am Ötscher
Termín: 10. 1. – 13. 1. 2007.
Věk: děti od 10 let, mládež, dospělí.
Zaměření: lyžování v Alpách. Cena: od 10 do 18 let –
5 100 Kč; od 19 let – 5 300 Kč
Hlavní vedoucí: Jana Chytilová

■■ Jeseníky – Loučná – Hotel Dlouhé Stráně
Termín: 10. 2. – 17. 2. 2007. Věk: 8 – 15 let.
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 pod-
pory Magistrátu hl. m Prahy.

SOUTĚŽE PRO ŠKOLY

■■ 22. 1. – Dějepisná olympiáda – školy Prahy 4

■■ 23. 1. – Dějepisná olympiáda – školy Prahy 11

■■ 24. 1. – Dějepisná olympiáda – školy Prahy 12

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.

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.
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VI.

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 LEDNU 2007:

sobota ■■ 6. ■■ 9.30–12.00
TŘÍKRÁLOVÉ PUTOVÁNÍ pro nejmenší, již obsaze-
no.

středa ■■ 10. ■■ 9.30–12.30
VÍME, CO JÍME? Tentokrát dostanete návody, tipy
a recepty, kde všude získat protichřipkové vitamíny.
Součástí je i procházka biozahrádkou, ochutnávka
společně uvařeného jídla, bylinkový čaj, vytištěný
recept a další informace. Probíhá v mateřském klubu
Mateřídouška, srdečně ale zveme i další zájemce
z řad veřejnosti. Nutná rezervace! Členský příspě-
vek: dospělý (+0–1 dítě) 90 Kč; dospělý + 2 děti 120
Kč.

pondělí ■■ 15. ■■ 16.30–18.30
ODPOLEDNE S LÝKEM. Hravé odpoledne s přírod-
ním materiálem – lýkem. Čeká vás trocha historie
a hodně zábavy při výrobě drobných předmětů –
panenek, prostírání či šperkovniček. S sebou: odstřiž-
ky bavlněných látek s drobným vzorkem a kraječky,
budete–li si chtít panenku vyrobit a obléci podle
vašich představ. Nutná rezervace! Účastnický popla-
tek: 80 Kč.

sobota ■■ 20. ■■ 9.00–16.00
PLETEME Z OROBINCE. Orobinec (lidově „doutní-
ky“) je opomíjeným přírodním materiálem, ze kterého
se vyráběly klobouky, sandály, kabely, rohože a pod-
ložky. Během semináře se seznámíte s tím, jak a kdy
se orobinec sbírá a jak ho upravit, aby se s ním dalo
pracovat. Vyzkoušíte si základní techniky pletení roho-
ží a podložek a vyrobíte si něco na památku.
S sebou: ostrý nůž, nůžky (obyčejné i zahradnické),
větší dřevěné kuchyňské prkénko a pracovní oděv.
Nutná rezervace! Účastnický poplatek: 350 Kč (dítě,
pokud bude vyrábět s rodiči zdarma). Cena zahrnuje
materiál, pracovní list, lektorné, čaj nebo kávu. Zájem-
ci si mohou koupit na místě oběd.

středa ■■ 24. ■■ 10.00–12.30
BÝT ČI NEBÝT? Program pro všechny, co nechtějí žít
stylem „po nás potopa“. Čekají nás pravidelná ekolo-
gicko–etická okénka „Welfare zvířat“ a „Zdravá
zahrádka“, ale také filosofická zastavení „Po stopách
ženství“ a „Z desatera přikázání“. Tentokrát na téma
„Věk Vodnáře aneb všechno musí být nové“. Probíhá
v mateřském klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme
i další zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezervace!
Členský příspěvek: Dospělý (+0 a více dětí) 90 Kč.

sobota ■■ 27. ■■ 9.00–18–00
UPLEŤME SI KOŠÍK. Mít vlastnoručně upletený
košík je přáním mnoha našich návštěvníků, proto pro
velký zájem opakujeme tento kurs i letos. Nutná
rezervace! S sebou: ostrý nůž, zahradnické nůžky,
kladívko a pracovní oděv. Účastnický poplatek:
400 Kč (zahrnuje materiál, kávu, čaj, lektorné). Zájem-
ci si mohou koupit na místě oběd.

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

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

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

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

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

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

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Františka z Assisi

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

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

V Ladech 10
Šeberov

Kazatel: David
Javornický, ThD
www.cb.cz/praha4

Českobratrská
církev evangelická

Informace a adresa pro poštu:
Tomáš Bísek, farář, Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 271 910 339, E-mail: tomas.bisek@evangnet.cz
Aktuální informace také na internetové adrese:
http://sporilov.evangnet.

RUBRIKA ZRUŠENA.

Církev bratrská – evangelikální církev navazující na
duchovní dědictví osobností našich dějin, jakými byli
Jan Hus a Jan Amos Komenský – vás srdečně zve
na jednotlivá setkání pro všechny věkové kategorie.
Spojení: metro C Opatov – bus 165, 226, 325, 326,
327, dvě zastávky směrem na jih – zastávka V Ladech.

PROGRAM V LEDNU 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

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 schůz-
ky jsou doplněny jedno i vícedenními akcemi (hry
po Praze, lyžování, lanová technika, kola, aquapark).
Vyvrcholením každého roku je letní tábor. Kontakt:
Zdeněk Zimmermann, tel.: 732 515 943, zdenazim-
mermannu@seznam.cz, web:
www.cb.cz/praha4/velryba

pátek ■■ 16.00– 18.00

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

pátek ■■ 19.00

Akord – mladí lidé při sboru Církve bratrské
v Šeberově. Klub pro lidi ve věku od 14 do 20 let.

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

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

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

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

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–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.

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 7., 14., 21. a 28. ledna 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
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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 LEDNU 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 LEDNU 2007:

středa ■■ 3. ■■ 19.00
Breviář vodnářského věku XX – Planety v horo-
skopu.

čtvrtek ■■ 4. ■■ 19.00
Postup, jak lze z moderní vědy prokázat existenci
Boha. Přednáška doc.Ing. Miloslava Krále,CSc.

středa ■■ 10. ■■ 19.00
Zpřítomnění Ramana Maháršiho v obrazech. Pro-
mítání diapozitivů. Přednáší filozof, jogín, autor čet-
ných knih s duchovní tématikou PhMr. Rudolf
Skarnitzl.

čtvrtek ■■ 11. ■■ 19.00
Neberme si vše osobně. Jak s pochopením hlubších
souvislostí nedovolit, aby nás názory, postoje a konání
druhých zraňovaly a trápily. Jak se zbavit špatných
myšlenkových návyků a sebeobviňování. Inspirováno
též druhou dohodou Dona Miguela Ruize. Přednáší
etikoterapeutka Zdenka Hoffmanová.

neděle ■■ 14. ■■ 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 ■■ 17. ■■ 19.00
Jan Tauler – středověký mystik a kazatel II. Před-
náší Jan František Tichý, člen sekulárního františkán-
ského řádu.

čtvrtek ■■ 18. ■■ 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 ■■ 24. ■■ 19.00
Skutečná síla myšlenek a vody H2O. O vodě, myš-
lenkách, naději, cestě ke světlu. Přednáší Karel Kříž
a Jan Marschner (www.vodasvetla.cz)

čtvrtek ■■ 25. ■■ 19.00
Andělské světlo. Představení a křest DVD – unikátní-
ho relaxačního DVD firmy Millenium music. Budete
pozváni na putování po nebeských světech obrazů
Zdeňka Hajného, které se prolínají se záběry hvězd za
doprovodu působivých skladeb Rolanda Santé. Hodi-
nový hudebně – obrazový titul je poselstvím nalaďují-
cím na cestě ke Světlu. Provází a po valašsku pokřtí
Roland Santé, PhDr. Marta Foučková, Zoša Kinko-
rová a PhDr. Ilona Manolevská.

pátek ■■ 26. ■■ 19.00
Úvod do filozofie taoismu do Tao techniky a Tao
meditace – tajemného učení císařů, zaměřeného na
navrácení mládí, získání ztracené energie a probuzení
duchovního potenciálu. Přednáší instruktor meziná-
rodního Tao systému Mistra Manteka Chia Ing. Tatia-
na Filippová.

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.

VÁNOČNÍ SVÁTKY A ROK 2007
prozářené Světlem, láskou a požehnáním z celého
srdce přeje Vaše Galerie Cesty ke světlu
1. a 2. ledna 2007 ZAVŘENO.

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

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

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

e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

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

Prodejní výstava děl výše jmenovaných
a hostujících umělců.

GALERIE
CESTY KE SVĚTLU

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

TOMÁŠ KRAMPL – DOTYKY PŘÍRODY
(OBRAZY A GRAFIKY)
od 8. 1. do 3. 2. 2007

Tomáš Krampl (78) vystudoval v roce 1997 Výtvarnou
školu Václava Hollara, v letech 1998-2004 absolvoval
AVU, zúčastnil se tříměsíční stáže na Utrecht School of
Arts v Nizozemí a získal Cenu Josefa Hlávky za diplo-
movou práci. Svá díla vystavoval na pěti společných a
dvou samostatných výstavách, zabývá se vědeckou
ilustrací, vytváří loga a reklamní storyboardy, vyučuje na
ZUŠ (Jižní Město) a tvoří nové obrazy plné udivujících
pohledů a detailů. Při lednové návštěvě knihovny se
můžeme očima dotýkat přírody v nezvyklých úhlech.
Neuvidíme malebné pohledy do krajiny, ale objevíme
příběhy zrodu i zániku, které míjíme, po kterých šlape-
me, svět pod nohama. Tomáš Krampl svými obrazy
vypráví příběhy ze života rostlin - úžasné dialogy mezi
přírodní krásou i ošklivostí. Výstava bude zahájena
v pondělí, 8. ledna v 18.00 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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Modletická 1401, Praha 11
mobil: 774 171 556

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

PROGRAM V LEDNU 2007:

středa ■■ 3. ■■ 19.30
Modlitební setkání (kaple, vchod A).

pondělí ■■ 8. ■■ 16.00
Mgr. Pavel Urban: Kláštery a řeholní řády, přednáš-
ka v rámci setkání Sdružení křesťanských seniorů
(Klub Na Dně, vchod E).

pátek ■■ 12. ■■ 17.00
Anonymní alkoholici (vchod B).

pondělí ■■ 15. ■■ 9.30
Sdružení HoSt: Nové možnosti podpory rodin
s malými aneb když rodič pomáhá rodiči, beseda
z cyklu “Jak na to” (Mateřské centrum Domeček,
vchod E).

pondělí ■■ 22. ■■ 9.30
H. Korcová: Partnerské problémy a děti, beseda
z cyklu „Jak na to“ (Mateřské centrum Domeček,
vchod E).

pátek ■■ 26. ■■ 17.00
Anonymní alkoholici (vchod B).

pondělí ■■ 29.
M. Šlaisová: Jak s bolestmi zad?, beseda z cyklu
“Jak na to” (Mateřské centrum Domeček, vchod E).

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

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

středa ■■ 16.00–18.00
Bezplatná právní poradna. Nutno objednat se na
tel.: 774 171 556 (poradna Rada a pomoc, vchod B).

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

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).

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 Mirka Pašková

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

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

PROGRAM V 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

20. 1. – 27. 1. 2007
10. 2. – 17. 2. 2007
17. 2. – 24. 2. 2007
3. 3. – 10. 3. 2007

Zájezdy jsou určeny pro rodiny s dětmi, lyžařská
školička přijímá děti od 3 let.Výuka lyžování je
doplněna o celodenní dětský program. Lyžařskou
školičku a dětský program zajišťují naši 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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