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Rada MČ 11 dne 25. 4. 2007
na své 12. schůzi mj:

SCHVÁLILA:
■ investiční záměr Sídlo městské policie Mar-
kušova

SOUHLASILA:
■ se zrušením výběrového řízení na prodej
pozemků parc. č. 2117/396, 3322/1,
3323/1 a 3336/196, vše v k. ú. Chodov,
vyhlášeného 16. 3. 2007

■ s návrhem dohody o vzájemné spolupráci
při přípravě záměru prodeje pozemků se
společnosti Ungelt Partners, spol. s r. o. se
sídlem Praha 11, Soukenická 1189/23
a ALBORG DEVELOPMENT, a. s. se síd-
lem Praha 8, Thámova 183

■ se záměrem na svěření lávky přes dálnici D1
v k. ú. Chodov Městské části Praha 11 bez
pozemků

Rada MČ 11 dne 2. 5. 2007
na své 13. schůzi mj:

SCHVÁLILA:
■ vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředi-
telůMŠ Blatenská 2145 a ZŠMikulova 1594

■ rozhodnutí zadavatele podle § 79, odst. 6
zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakáz-
kách, o nejvhodnější nabídce uchazeče
11TV production, s. r. o. na zajištění provo-
zu televizního městského informačního
kanálu a výroby televizního zpravodajského
týdeníku z Prahy 11

■ rozhodnutí zadavatele podle § 79, odst. 6
zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakáz-
kách, o nejvhodnější nabídce uchazeče MS
– EKOFLORA, s. r. o., na výstavbu Jiho-
městského parku u Chodovské tvrze

REVOKOVALA:
■ usnesení RMČ č. 0747/23/R/2006 ze dne
10. 10. 2006

NESOUHLASILA:
■ se záměrem výstavby podzemních hromad-
ných garáží ve vnitrobloku ul. Křejpského –
Lečkova dle investiční studie Podzemní hro-
madné garáže, Praha 4-Jižní Město, Křejp-
ského, varianta 2, vypracované společností
INBA, s. r. o v červenci 2006

■ se změnou územního plánu SÚhl.města Prahy
na pozemcích parc. č. 3289/1 v k. ú. Chodov
z funkčních ploch LR – lesní porosty, ZMK –
zeleň městská a krajinná a SO3 – území slouží-
cí oddechu na plochu čistě obytné území

■ s realizací projektu výstavby Zelený Újezd,
který navyšuje dopravní zatížení území MČ
Praha 11 (týká se připojení na ulici Forman-
ské, Novopetrovické a exitu 2 dálnice D1,
včetně ulice Chilské), bez komplexního reál-
ného řešení dopravního zatížení

POVĚŘILA:
■ Ing. Petra Jiravu, Ing. Miroslava Svobodu
a Ing. Olega Rybnikáře, členy Zastupitelstva
městské části Praha 11, k přijímání prohlášení
o uzavření manželství v působnosti správního
obvodumatričního úřaduÚřaduměstské části
Praha 11 pro volební období 2006–2010

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 Velkoobjemové
kontejnery
v červnu 2007
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
(VOK) na občanský odpad budou v 2. čtvrtle-
tí 2007 přistaveny na Jižním Městě v níže uve-
dených termínech.
Přistavení VOK do 14.00 hod., odvoz VOK

následující den (v případě přeplněnosti bude
VOK odvezen dříve).

Jižní Město I
A. Malé 19.–20. 6. ■ Bachova x Mikulo-
va19.–20. 6. ■ Blažimská x Klapálkova 19.–20.
6. ■ Brandlova (za Startem) 29.–30. 5., 12.–13.
6., 26.–27. 6. ■ Brodského (vedle č. p. 1671)
19.–20. 6. ■ Doubravická 19.–20. 6. ■ Hlava-
tého 19.–20. 6. ■ Chomutovická 5.–6. 6. ■

Konstantinova 29.–30. 5., 12.–13. 6., 26.–27.
6. ■ Kryštofova 5.–6. 6. ■ Křejpského 29.–30.
5., 12.–13. 6., 26.–27. 6. ■ Ledvinova 29.–30.
5., 26.–27. 6. ■ Majerského x Samohelova
29.–30. 5., 26.–27. 6. ■ Matúškova (u Blanky-
tu) 29.–30. 5., 12.–13. 6., 26.–27. 6. ■ Mich-
nova (vedle č. p. 1603) 5.–6. 6., 19.–20. 6. ■

Mnichovická 29.–30. 5., 12.–13. 6., 26.–27. 6.
■ Modletická 5.–6. 6., 19.–20. 6. ■ Mokrá x
Zimákova 19.–20. 6. ■ Plickova 29.–30. 5.,
12.–13. 6., 26.–27. 6. ■ Rujanská x Donovalská
(u TS) 19.–20. 6. ■ Schulhoffova (u č. p. 794)
26.–27. 6. ■ Stachova 5.–6. 6. ■ Štichova
12.–13. 6., 26.–27. 6. ■ Valentova (parkoviště
proti č. p. 1737) 19.–20. 6. ■ Ženíškova x Květ-
nového vítězství 26.–27. 6.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova x Filipova 11.–12. 6. ■ Gregorova x
Hrudičkova 11.–12. 6. ■ Hráského x Šustova
4.–5. 6. ■ Hrdličkova x Blatenská 4.–5. 6.,
18.–19. 6. ■KDubu 4.–5. 6., 18.–19. 6. ■Krej-
nická za OC Chrpa–chodník) 11.–12. 6. ■ Lás-
kova x Malenická 4.–5. 6. ■ Lažanského 4.–5. 6.,
18.–19. 6. ■Nechvílova 1826 4.–5. 6. ■ Petýrko-
va 1953 11.–12. 6. ■ Pod Vodojemem 4.–5. 6.,
18.–19. 6. ■UNové dálnice 18.–19. 6. ■Vojtíš-
kova za OC Meinl (chodník) 4.–5. 6.

Upozorňujeme, že velkoobjemové 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 činnosti. Do VOK neodkládejte
stavební suť a nebezpečné složky komunálního
odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky,
akumulátory, staré barvy a ředidla apod.
Bližší informace získáte u odboru životního

prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325,
Praha 11. Pro oblast JM I u ing. Mareše, tel.:
267 902 367 a ing. Balocha, tel.: 267 902 514;
pro území Jižního Města II a starého Chodova
na tel.: 267 902 320 u P. Doubravského. ◗

Petr Doubravský,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

✃

Setkání starosty s obyvateli Jižního Města
Pokud chcete svému starostovi a dalším radním říci něco o svých problé-
mech s životem na Jižním Městě, máte možnost 12. června. Tento den se
od 16 do 18 hodin koná setkání s obyvateli u stanice metra Chodov.

Všichni jste srdečně zváni.
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Základní škola Pošepného náměstí 2022,
Praha 4, v rámci Fondů Evropské unie

„Rovné šance mezi ženami a muži“ ve spolu-
práci s Úřadem městské části Prahy 11 zjišťu-
je předběžný zájem o rozšíření a prohloubení
vzdělání v oboru výpočetní techniky a jazyků
pro matky na mateřské dovolené.

Vzdělávání budou zajišťovat kvalifikovaní
odborníci. V případě uskutečnění se bude jed-
nat o bezplatné kurzy s profesionálním hlídá-
ním dětí, případně zájmovým vyučováním.
V případě vašeho zájmu prosíme o zaslání

návratky na uvedenou e-mailovou adresu:
skola@zsposepneho.cz.

Kurzy pro matky na mateřské dovolené ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HORNOMĚCHOLUPSKÁ
V PRAZE 10 HOSTIVAŘI
PŘIJME OD 1. ZÁŘÍ 2007
UČITELE ANGLIČTINY.

Nabízíme i možnost ubytování.
Bližší informace na tel: 274 862 488

nebo na elektronické adrese:
zs@hornomep.cz.

Výskyt holubů ve městech je problémem
nejen ČR, ale i ostatních velkoměst.

Nejedná se jen o škody ekonomické (poškozo-
vání staveb, památek a soch a dalších zařízení
v důsledku pronikání holubů do objektů, nase-
dání na fasády, balkóny), ale i o šíření nebez-
pečných alergenů a roztočů do bytů a okolí.
Lidé vytvářejí holubům příznivé podmínky

pro hnízdění a rozmnožování hlavně v málo
udržovaných a neobydlených objektech, na
neuklizených balkónech a otevřenými přístupy
na půdy. K přemnožení holubů přispívá i jejich
krmení na veřejných prostranstvích a vyhazová-
ní zbytků jídel mimo odpadní nádoby.
Krmení holubů na veřejných prostranstvích

je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou
č. 8/1980 Sb., o čistotě na území hl. m. Prahy.
Uvedená vyhláška v článku 2 zakazuje jakéko-
liv znečišťování veřejného prostranství a v člán-
ku 7 bod 1 ukládá, že „každý je povinen
neprodleně odstranit znečištění veřejného pro-
stranství, které způsobil“. Za porušení výše uve-
deného ustanovení může udělit městská policie
pokutu až 1000 korun. ◗

Bc. Ivana Mezteková, OŽP

V souladu s ustanove-
ním § 57 zákona

č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném
znění, uvolnil Magistrát
hlavního města Prahy
v letošním roce finanční
prostředky na cyklickou
deratizaci v objektech a na
plochách, jichž je majite-
lem, a dále v přilehlých pro-
storách a na kanalizační síti.
Cílem tohoto opatření je
regulace počtu myšovitých
hlodavců na únosnou míru.
Akce začala v měsíci

dubnu, ukončení se před-
pokládá k 31. říjnu letošní-
ho roku. Bližší informace podá odbor životního
prostředí na telefonním čísle 267 902 331.
Deratizaci provádí odborně způsobilá firma,

která postupuje podle standardní metodiky
speciální ochranné deratizace, přičemž používá

schválené přípravky dle
zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči.
Postup prací při derati-

zaci kontrolují pracovníci
Hygienické stanice hlav-
ního města Prahy, na
které je možné se obracet
s příslušnými dotazy. Hlá-
šení výskytu potkanů
MUDr. Turková, tel.:
241 010 333.
K úspěšné deratizaci

mohou přispět i obyvatelé
Jižního Města, zejména
odstraněním zdrojů potra-
vy v okolí kontejnerových
stání a likvidací míst vhod-

ných pro hnízdění potkanů. Různé skládky
a neudržované pozemky poskytují potkanům
úkryty a přispívají k vytváření kolonií. ◗

Bc. Ivana Mezteková,
odbor životního prostředí

Volné pobíhání psů
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy čtená-

řů na možnost volného pobírání psů, při-
nášíme vám následující informace.
Volné pobíhání psů je upraveno pouze ve

veřejné zeleni, a to obecně závaznou vyhláškou
č. 6/2001 Sb. Hlavního města Prahy, o ochra-
ně veřejné zeleně, která vstoupila v platnost dne
1. června 2001. V souladu s výše uvedenou
vyhláškou je zakázán vstup psů na dětská hřiš-
tě a pískoviště, oplocená i doposud neoplocená,
bez výjimky. Zároveň je na pozemcích, evido-
vaných v katastru nemovitostí jako veřejná
zeleň, zakázán volný pohyb psů.
Majitel – chovatel se musí zdržet všeho, čím

by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval
jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho
práv. Osoba doprovázející psa je povinna zabez-
pečit, aby se pes nevzdálil z jejího dozoru a aby
neohrožoval ani neobtěžoval jiné osoby, či jiná
zvířata. Majitel je plně zodpovědný za svého
psa. ◗

Bc. Ivana Mezteková,
odbor životního prostředí

Hlavní město zahájilo deratizaci

Krmení holubů zakazuje městská vyhláška

Zabránit náletu holubů je obtížné, pokud je obyvatelé budou krmit, nebo vyhazovat zbyt-
ky jídel mimo odpadní nádoby. FOTO: JOSEF ŠKVOR
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Vedení městské části na základě mého návrhu
rozhodlo o rozšíření prázdninového provozu
mateřských škol o poslední dva srpnové týdny.
Podrobnější informaci naleznete na jiném
místě Klíče. Já bych se rád zmínil o tom, co
tomuto rozhodnutí předcházelo.
Dokážu pochopit, že omezení prázdninové-

ho provozu, byť z opravdu vážných důvodů,
přineslo některým rodičům, především osamo-
ceným matkám, problémy. To také vedlo k pře-
hodnocení původního rozhodnutí. Velmi mě
ale překvapily věty typu: „Co s tím budete
dělat“, „kdo se o naše děti postará“, „od čeho
tam jste“ apod. Podobné názory považuji za
smutné dědictví minulosti, kdy všemocný stát
nabízel řešení čehokoli. Ve skutečnosti to sice

byla kontrola, ale pro někoho pohodlný život,
protože jej zbavoval osobní odpovědnosti.
Vždycky jsem tvrdil, že síla společnosti se

pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své
nejslabší jedince. Teď bych rád dodal, že tato
starost musí přijít až v okamžiku, kdy každý
z těchto jedinců vyčerpal nejen své možnosti
a řešení, ale i možnosti a řešení své rodiny. Pak
teprve musí, a v těchto případech velmi účin-
ně, zasáhnout obec, stát a jejich příslušné
orgány.
A tady je ten problém. Mnoho lidí se

v podobných životních situacích, prázdninový
provoz mateřských škol rozhodně není jedinou,
okamžitě obrací na nejrůznější instituce s již
zmiňovanými otázkami typu: „Co s tím bude-
te dělat?“ V takových chvílích mám vždycky
chuť odpovědět otázkou: „ A co jste udělali vy
a vaše rodina?“
Osobní odpovědnost za sebe, za svůj život

a za život své rodiny musí být vždy na prvním
místě. Čím více lidí se dokáže postarat o svůj
život, tím účinnější bude pak pomoc těm, kteří
ji opravdu naléhavě potřebují. O to by mělo jít
především. S potěšením vnímám, že tuhle filo-
zofii chápe stále více lidí. ◗

Jan Meixner

Zástupce
starosty
Jan Meixner
(ODS)
komentuje

Individuální setkání
občanů

se zástupci radnice
se koná 6. června 2007

od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ulici.

Prázdninový provoz
mateřských škol
na území Prahy 11
Zřizovatel mateřských škol – městská část

Praha 11 – ve snaze vyjít vstříc požadav-
kům některých rodičů na umístění dětí v době
hlavních prázdnin, zajistil mimořádný provoz
v Mateřské škole Křejpského 1503, Praha 4.
Školka bude otevřena v období od 20. do 31.
srpna 2007.
Provoz je určen matkám samoživitelkám

a těm rodičům, kteří své dítě prokazatelně
nezbytně potřebují do zařízení umístit. Počet
míst je omezen kapacitou školky.
Náležitosti spojené s administrativou prázd-

ninového provozu je nutné vyřídit s ředitelkou
kmenové mateřské školy.
Kromě toho budou všechny mateřské škol-

ky na Jižním Městě otevřeny od 2. do 13. čer-
vence. (red)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
VÁS ZVE NA

JIHOMĚSTSKÝ DĚTSKÝ DEN
Kdy: ve čtvrtek 31. května 2007

od 14 do 18 hodin.
Kde: v Hájích na zelené ploše

mezi ulicemi Opatovská,
Bajkonurská, Tatarkova.

Pro děti jsou připraveny soutěže, včetně
pěvecké a taneční, ale také vystoupení
mažoretek. Ti odvážnější si mohou nechat
namalovat tvář. K dobré náladě zahraje
hudební skupina Ruleta Band. Na místě
bude nafukovací hrad a horolezecká stěna.

Přijďte, čekají vás další překvapení.
Určitě se nebudete nudit!

Obyvatelé Prahy 11 mohou od 9. května
2007 získat ověřený výpis z katastru

nemovitostí, z obchodního a z živnostenského
rejstříku na jednom místě. Dokumenty obdrží
v informační kanceláři v budově Úřadu měst-
ské části Praha 11 v Ocelíkově ulici číslo 672.
„Tato služba, kterou úřad městské části zave-

dl, zjednoduší obyvatelům získání potřebných
dokumentů a zejména jim ušetří mnoho času,“
uvedl starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský.
Pro výpis z katastru nemovitostí žadatelé

potřebují znát katastrální území a list vlastnic-
tví, pro živnostenský a obchodní rejstřík IČ
firmy. Výpis z listu vlastnictví katastru nemovi-
tostí lze získat z celého území České republiky.

Žadatel zaplatí za vydání jedné tiskové stra-
ny výpisu s ověřovací doložkou 50 korun.
Informační kancelář je otevřena v pondělí a

ve středu od 8 do 17.30 hodin, v úterý a ve čtvr-
tek od 8 do 15.30 hodin, v pátek od 8 do 12
hodin. Polední přestávka je vždy od 11.30 do
12 hodin.
Pilotní program Czech Pointu bude po

dobu tří měsíců v testovacím provozu. Systém
zatím neumožňuje pro žadatele o výpis z katast-
ru nemovitostí tisk mapových příloh. Pro tuto
službu je třeba se obrátit na Katastrální úřad
pro hlavní město Prahu, Pod Sídlištěm 9/1800
v Praze 8 (tel.: 284 041 111).

Josef Škvor

Mateřská škola Křejpského 1503 bude
otevřena v období od 20. do 31. srpna 2007.

FOTO: JOSEF ŠKVOR

Obyvatelé mohou prostřednictvím Czech Pointu získat v budově Úřadu městské části
Praha 11 v Ocelíkově ulici ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a z živno-
stenského rejstříku. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Úřad Prahy 11 otevřel Czech Point
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Městská část Praha-Újezd informuje
Tel.: 272 690 545, 272 690 692 • e-mail: info@praha-ujezd.cz • www.praha-ujezd.cz

Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd

Zastupitelstvo městské části na svém pravi-
delném zasedání dne 17. 4. 2007 pověři-

lo starostu vypsat výběrové řízení na tyto
zakázky:

Rekonstrukce Milíčovské ulice
– první etapa
První etapa se týká úseku mezi ulicí Forman-
skou a Štítovou. Ulice bude v celé své šířce
zúžena na 4 metry, ve zbylé šířce komunikace
je navržena zeleň, ohraničená obrubníky.
Povrch komunikace je navržen celý v zámko-
vé dlažbě. Součástí rekonstrukce bude přelož-
ka veřejného osvětlení a vyřešení odtoku
dešťových vod.
Součástí této zakázky je i úprava kontejne-

rových stání na sídlišti vila domů v Kateřin-

kách. Zahájení prací je plánováno v průběhu
letních měsíců.

Polyfunkční dům s mateřskou školou
Městská část plánuje realizovat stavbu multi-
funkčního domu na pozemku parcele č. 265/1,
jehož součástí bude i mateřská škola. Pozemek
o rozloze 2 241 m2 se nachází v Kateřinkách
vedle ulice Vodnická. Výběrové řízení se týká
zatím pouze studie a cenové nabídky na projek-
tovou dokumentaci. Soutěžní lhůta u obou
zakázek začala dnem 19. 4. a bude ukončena
dne 30. 5. 2007 (resp. 7. 6. 2007), kdy budou
otevřeny obálky s nabídkami. Zastupitelstvo
městské části na svém zasedání dne 16. června
vybere nejvhodnější nabídku. ◗

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Městská část vypsala výběrová řízení
Rekonstrukce Milíčovské ulice ■ Mateřská škola – studie a projektová dokumentace

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd
dne 17. 4. 2007

SCHVALUJE:
■ návrh společnosti Tempus Investment, a. s. na úpra-
vu kódu míry využití území na pozemku parc.
č. 676/6 ze stávajícího kódu OC – A9 na OC – C7

■ prodej pozemku parc. č. 113 o výměře 129 m2 kon-
krétnímu žadateli – paní Šimkové

■ podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření
pozemku parc. č. 265/377 o výměře 624 m2 z důvo-
du celoroční údržby veřejné zeleně vykonávanou
městskou částí

■ žádost vlastníků pozemků parc. č. 663/1, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16 a 663/17 na pořízení změn
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve
vlně 08, a to pouze na pozemcích v části OP (orná
půda) na OB (čistě obytné)

■ finanční dar pro SK Újezd ve výši 15 000 Kč

NESCHVALUJE:
■ žádost vlastníků pozemků parc. č. 691, 604, 605,
607/2, 676/9 a 676/8 na pořízení změn Územního
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve vlně 08

SOUHLASÍ:
■ s doplněnou projektovou dokumentací pro územní
řízení pro stavbu tří bytových domů a objektu gará-
ží v lokalitě ulice Nad Statkem
Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřední desce,

informačních vývěskách a na webových stránkách
úřadu. ◗

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva

Městská část plánuje realizovat stavbu
multifunkčního domu na pozemku, který
se nachází v Kateřinkách vedle Vodnické
ulice. FOTO: ÚMČ PRAHA-ÚJEZD

Kontejnery na nadměrný
komunální odpad

Kontejnery na nadměrný komunální
odpad budou přistaveny v termínu od

pátku 1. června 2007 do pondělí 4. června
2007 na tato místa: Kateřinky – křižovatka
ulic Vodnická x Na Křtině, ulice Ke Smrči-
ně naproti č. p. 296, ulice Proutěná (u novi-
nového stánku), ulice Formanská č. p. 223,
křižovatka ulic Remízková x Pastevců.
Újezd – ulice Formanská č. p. 63, ulice
K Motelu u č. p. 7 a ulice Formanská
u Návesního rybníku.

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

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Stavění májky a pálení čarodějnic
Letošní rok byl druhým, kdy se v Újez-

du stavěla májka a pálily čarodějnice.
30. dubna byla v odpoledních hodinách, za
vydatné podpory místních mužů, na
náměstí v Újezdu vztyčena májka.
Následující filipojakubská noc tradičně

patřila čarodějnicím a pálení ohňů. Neda-
leko brodu přes Botič byla postavena velká
hranice a stan s občerstvením.
Oheň zapálil v 18 hodin za účasti

mnoha místních obyvatel starosta pan Vá-

clav Drahorád společně se svým zástupcem
ing. Jiřím Hrubým. Oheň navozoval pří-
jemnou atmosféru až do brzkých ranních
hodin, celou noc byl hlídán a dopoledne
následujícího dne proběhl úklid okolí.
Touto cestou bychom chtěli všem, kteří

se na této akci podíleli, poděkovat. Myslí-
me si, že letošní čarodějnice se opět vydaři-
ly a doufáme, že i v dalších letech budeme
v této zavedené tradici pokračovat. ◗

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

OZNÁMENÍ
ÚŘADU MĚSTSKÉ

ČÁSTI PRAHA-ÚJEZD

Z důvodu pořádání oslavy
Dětského dne budou

ve středu 6. června 2007
zrušeny úřední hodiny
Úřadu městské části

Praha-Újezd.

Děkujeme za pochopení.

Pozemek, na kterém
je plánována výstavba

mateřské školy



Klíč 6/2007 www.praha11.cz

10 REGENERACE JM

Studie regenerace Jižního Města – díl 4.
V minulém čísle jsme vás seznámili s některými principy regenerace bytových objektů podle Studie regenerace Jižního Města. V dnešním čísle

bychom chtěli navázat se základními principy úpravy fasád bytových objektů.

Úpravy fasád bytových objektů
Zásady pro úpravy fasád vycházejí z jejich tektoniky,
členění, ze zásad optické korekce a jsou ve vztahu
k základním typologickým druhům bytových objek-
tů v území Jižního Města (výškové domy, bodové
domy, dlouhé převýšené desky, nízké desky atd.). Pro
ilustraci je ve studii zpracován přehled možných
doporučených výtvarných přístupům k převládajícím
typům fasád.
Dalším nástrojem pro regulaci úpravy fasád je

vymezení skupin objektů v rámci každé z lokalit Již-
ního Města. Skupiny objektů by měly sdílet vždy
několik společných prvků z následujících možností –
barevná škála, způsob pojednání, tvarosloví zámeč-
nických konstrukcí a dostaveb vstupů atd. Regulace
však umožňuje autorský přístup k jednotlivým objek-
tům.
Již zpracované záměry a realizace podstatně ovliv-

ňují úvahy a sousedících objektech tím, že časově
následující úpravy v rámci skupiny by měly reagovat
na již založené principy.

Obecné zásady úpravy fasád bytových
objektů – doporučený přístup

■ členění fasády: pro členění fasády je podstatné
dodržení jednotícího přístupu v rámci objektu.
Objektem se rozumí související řada či dvojice sekcí
(čísel popisných), které navazují štíty, popř. samo-
statně stojící dům s jedním číslem popisným. Pod-
statná je rovněž potřeba dodržení konstrukční
logiky panelového domu tj. geometrické, pravoúh-
lé členění s převažující horizontalitou v rámci jedné
sekce. Nevhodné je použití křivek, šikmých pruhů
apod., ale i použití sytější barvy na horní podlaží
než pro zbytek fasády.

■ členění oken: z hlediska žádoucího architektonic-
kého působení je podle studie třeba dodržet původ-
ní rozvrh a velikost okenních dílů.

■ barevnost: doporučuje se používat spíše světlé
barvy, ale obecně lze říci, že čím menší objekt
(zejména čtyřpodlažní), tímmůže být použitá barva
sytější. Dále lze využít principu čím menší plocha
barvy (např. zábradlí lodžie), tím může být výraz-
nější kontrast s ostatní plochou fasády. Prvky
s možností barevného zvýraznění jsou výplně zábra-
dlí lodžií, meziokenní vložky, zámečnické kon-
strukce, vstupy, sokly. Střešní strojovny výtahů je
vhodné pojednat v nejméně výrazné z použitých
barev.

Vybrané části ze Studie regenerace Jižního Města
jsou uveřejněny na internetových stránkách MČ
Praha 11 – www.praha11.cz – v sekci Jižní
Město/Regenerace Jižního Města. Kompletní vyhoto-
vení studie je k nahlédnutí na odboru územního roz-
voje MČ Praha 11, Ocelíkova 672.

V příštím čísle – Doprava ◗
Odbor územního rozvoje

JM I – Háje střed
Mendelova 556 a 879

JM I – Háje jih
Janouchova 655–658

JM II – Horní Roztyly
Schéma doporučené barevnosti fasád obytných domů – dle vzorníku Stomix
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JM II – Horní Roztyly
Gregorova 2087–2088

JM I – Háje jih
Borošova 634–636

JM I – Opatov jih
Jažlovická 1320–1323

JM II – Horní Roztyly
Dědinova 1981–1983

JM I – Opatov jih
Bohúňova 1342–1346

JM I – Opatov jih
Tererova1355–1356

Příklady řešení fasád bytových domů
Použité barvy jsou zde pouze ilustrační. Škála doporučených odstínů je pro každou skupinu domů znázorněna ve schématech doporučené barev-
nosti fasád obytných domů u každé lokality.

Dlouhý deskový objekt složený
ze vzájemně uskočených částí
Záměr: jemné rozčlenění na jednotlivé části
a zároveň na sekce, rozčlenění na podnož
a hlavní hmotu
Prostředky: dodržet identický způsob pojednání
v rámci části a jednotící princip v rámci celku
vytvořit spojující prvky mezi částmi – např. stej-
ná základní barva fasády, společný princip řeše-
ní doplňkových konstrukcí apod.

Dlouhý vysoký deskový objekt
Záměr: optické snížení výšky, zmírnění anonymity, zvýšení
pestrosti, zachování celistvosti, rozčlenění na podnož, hlavní
hmotu a úroveň střechy
Prostředky: dodržení členění na sekce, dodržení jednotícího
systému pojednání, směrem nahoru světlejší tóny
Poznámka: není vhodné přílišné zvýraznění vertikál

Věžový objekt
Záměr: zdůraznění dominantního působení, rozčle-
nění na podnož, hlavní hmotu a úroveň střechy
Prostředky: nesnižovat optickou výšku, možno pou-
žít sytější tóny příslušné škály, využít možnost spíše
vertikálního členění, zábradlí lodžií se doporučuje
řešit s plnými výplněmi
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Nejen městská část Praha 11 se potýká
s důsledky tzv. komplexní bytové výstav-

by. V panelových domech žije třetina obyvatel
naší republiky a nyní se tyto domy ve velké
míře opravují a regenerují. Výsledky regenera-
ce lze hodnotit z hlediska technického (techno-
logické postupy, použité stavební materiály),
ale na první pohled je patrné hledisko architek-

tonické, tj. vnější vzhled domu. Konečný
finanční rozpočet přitom ovlivňuje především
technické provedení a nikoliv výtvarné řešení.
Vnější vzhled objektu ovlivňuje tvarové

a barevné řešení fasády, okenních otvorů, vstu-
pů, lodžií. Jednotlivé objekty sídliště lze barev-
ným pojetím, které může být i hodně výrazné
a odvážné, odlišit, ale je nutné dbát na celkový

kontext s řešením okolních objektů. Následují-
cí fotografie, u kterých je uvedeno místo poří-
zení snímku, ukazují, jakým způsobem probíhá
regenerace panelových domů v jiných částech
hlavního města a v ostatních městech naší
republiky. ◗

Ing. Hana Šurovská
Odbor územního rozvoje

Příklady regenerace panelových domů

Pouze taková výroba a služby, které neničí
životní prostředí, mají šanci přežít do

budoucna. Přejí si to zákazníci, přeje si to
i Evropská unie, která čím dál víc zpřísňuje
normy, týkající se ekologie.
Pouze taková výroba a služby, které spotře-

bovávají co nejméně elektrické či jiných ener-
gií a produkují co nejméně odpadů, se do
budoucna vyplatí.
Pouze takovým firmám, které splňují obě

výše uvedené podmínky se dnes říká konku-
renceschopné a jejich výroba a služby jsou
dlouhodobě udržitelné.
Malé a střední firmy z hlavního města

mají jedinečnou šanci nechat si od expertů
poradit, jak upravit svou výrobu nebo služby,
aby splňovaly ty nejnáročnější kritéria ekolo-
gů, ekonomů a v neposlední řadě i svých kli-
entů. Experti budou letos zdarma radit, jak
snižovat spotřebu přírodních zdrojů, použí-
vání toxických látek, produkci odpadů
a škodlivin. Firmy, které se pro změny ve své
výrobě nebo službách rozhodnou, nebudou
navíc muset tyto změny platit okamžitě, ale

až z peněz, které díky inovacím ušetří. Tako-
vé jsou alespoň cíle projektu Partnerství pro
udržitelnou výrobu a služby, který připravila
Hospodářská komora hl. m. Prahy a společ-
nosti Enviros, s. r. o. a Enesa, a. s. a který je
financován z fondů Evropské unie a státního
rozpočtu.
Právě díky tomu jsou veškeré služby odbor-

níků zcela zdarma a je zde i zcela ojedinělá
možnost splácet náklady až z prokazatelně
dosažených ekonomických přínosů.
Cílem projektu je připravit pro každou

firmu recept šitý přímo na míru, ve kterém se
její majitelé dozvědí, jak postupovat, aby jejich
produkce nepoškozovala již tak dost znečistě-
né prostředí hlavního města.
„Eko-efektivními inovacemi, ke kterým

chceme podniky vést, se přitom myslí taková
opatření, která vedou nejen ke snížení produ-
kovaných odpadů anebo spotřebovávaného
množství energie, ale zároveň i k úsporám
nákladů. Všechny odpady jsou ve své podsta-
tě draze nakoupenými surovinami, které se
nepodařilo přeměnit na žádoucí výrobek. My

se díváme, kde všude se dá ještě ušetřit,“ říká
odborný garant projektu Ing. Vladimír Dobeš.
Podnikatelé, kteří by měli o tento projekt

zájem, si mohou prostřednictvím pražské hos-
podářské komory objednat návštěvu odborní-
ků, kteří jejich firmu osobně navštíví.
Projekt je určen pro malé a střední podni-

ky (s méně než 250 zaměstnanci a obratem do
50 milionů eur), které mají sídlo nebo poboč-
ku v Praze. Komplexní diagnóza možností
eko-efektivních inovací může být vhodná pro
kterýkoli podnik včetně firem, poskytujících
služby. „Obecně lze ale říci, že vysoké efekty
lze docílit například v podnicích, které mají
vysoké účty za energie anebo za nákup vstup-
ních surovin. Zajímavý potenciál pro zlepšení
bývá i tam, kde má používání produktů dopad
na životní prostředí anebo na peněženky spo-
třebitelů,“ říká Dobeš.
Veškeré informace o možnostech zapojení

se do projektu lze získat v Informačním místě
pro podnikatele poblíž výstupu ze stanice
metra Chodov nebo najít na www.hkp.cz. ◗

David Janata

Neničit přírodu a ušetřit přitom i peníze – šance pro firmy

Hradec Králové, BD Juraje Jánošíka.
REPRO: WWW.ISOTEP.CZ

Praha 4-Modřany, Šatrova.
REPRO: WWW.PROJEKTOVYATELIER-M.CZ

Most, Karla Hynka Máchy.
REPRO: WWW.PANELCENTRUM.CZ

Brno-Líšeň, Hochmannova.
REPRO: WWW.PANELCENTRUM.CZ

Praha 10-Zahradní Město, Jahodová.
REPRO: WWW.PANELCENTRUM.CZ
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■ Hlídka Obvodního ředitelství Městské
policie Praha 11 kontrolovala 21. dubna na
křižovatce ulic Opatovská – Arkalycká
u čerpací stanice Benzina dodržování kázně
chodců. Všimla si dvou osob, které nere-
spektovaly červený signál Stůj. Z důvodu
podezření ze spáchání přestupku je vyzvala
k prokázání totožnosti. Lustrací strážníci
zjistili, že jedna z osob je celostátně hledá-
na Policií ČR. Na základě této skutečnosti
byla předvedena a předána k dalšímu šetře-
ní Policii ČR.

■ V pozdních večerních hodinách 24. dubna
přijala linka 156 operačního střediska
městské policie Praha 11 oznámení, že
v Kupeckého ulici nastala hádka a násled-
ně rvačka neznámých mužů a ženy. Po pří-
jezdu na místo k hlídce přistoupil muž
asijské národnosti, který sdělil, že byl rusky
a slovensky mluvícími muži přepaden
a okraden. Následně na místo přijela i poli-
cejní hlídka a společně se strážníky se poda-
řilo podnapilé muže odpovídající popisu,
rusky hovořící ženou a malým dítětem
zadržet. Po konfrontaci s okradeným
mužem se snažili slovensky hovořící muž za
pomoci sečné zbraně a rusky hovořící žena
údery a kopy napadnout hlídku a z místa
utéci. Byli omezeni na svobodě a předáni
Policii ČR k dalšímu šetření pro podezření
z trestného činu. Nezletilý dvouletý chla-
pec byl předán odboru sociálně právní
ochrany dětí ÚMČ Praha 11.

■ Při běžné hlídkové činnosti si strážníci 11.
května v ranních hodinách v Praze-Šebero-
vě všimli čtyř mladíků, jak rozebírají vozid-
lo. Následnou lustrací na Policii ČR zjistili,
že jeden z mladíků je celostátně hledán.
Z tohoto důvodu hlídka mladíka předvedla
na Policii ČR a předala k dalšímu šetření.

■ Na Operační středisko OŘ MP Praha 11
bylo 12. května telefonicky oznámeno, že
v restauraci na Jižním Městě neznámý muž
po hádce s personálem obsluhy způsobil na
vybavení restaurace značnou škodu a utekl.
Po příjezdu na místo hlídka městské poli-
cie zjistila podrobný popis pachatele
a následným pátráním se jí podařilo po
hodině muže zadržet v Turkově ulici, kde se
k uvedenému skutku doznal. Jelikož vznik-
lo podezření, že muž spáchal trestný čin,
hlídka jej omezila na osobní svobodě a pře-
dala k dalšímu šetření Policii ČR.

■ Čtrnáctého května se čtyřicet minut po půl-
noci řítil vůz Škoda Forman značnou rych-
lostí ulicí Stříbrského. Poté, co řidič spatřil
strážníky, snažil se trhanou jízdou s vozid-
lem skrýt na přilehlém parkovišti u ÚMČ
Praha 11, kde ho však hlídka dostihla. Kon-
trolou zjistila, že řidič je pod vlivem alkoho-
lu, výsledek dechové zkoušky činil 2,18
promile. Z důvodu podezření ze spáchání
trestného činu, byl řidič omezen na osobní
svobodě a předán Policii ČR. ◗

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA 11

Rekordních 200 kilogramů heroinu, které
nedávno zadrželi na našem území čeští cel-

níci, překvapilo i odborníky v zahraničí. Jeden
z pachatelů bydlel v luxusní rezidenci v Průho-
nicích. (Téměř soused…)
Množství tvrdých drog v naší zemi, urče-

ných ke konzumaci nebo další distribuci do
států EU roste. Týká se tento problém i Jižního
Města?
Ano. I zde jsou konzumenti a dealeři. I zde

roste spotřeba drog. Jednoznačná jsou čísla
vypovídající o počtu injekčních stříkaček vyda-
ných v rámci výměnného programu na území
Prahy 11. V roce 2006 byl měsíční průměr
3847 a jen v lednu letošního roku 7597!
S rostoucím počtem stříkaček roste i počet

dávek a logicky i trestná činnost, kterou užívá-

ní drog provází. To je problém. Velký problém!
Je více než zřejmé, že dosud aplikované progra-
my v protidrogové oblasti v žádném případě
nestačí. V první řadě je nezbytné zapojit do
tohoto programu rodiče mladistvých konzu-
mentů, kteří často ani netuší, co jejich děti ve
volném čase provádějí. Přitom právě tady je
začátek všech pozdějších a v další fázi stále
obtížněji řešitelných problémů. Je také třeba
opět otevřít otázku represe.
Radnice Prahy 11 je připravena použít všech

možných prostředků k tomu, aby ochránila pře-
devším ty, kteří se s drogami dosud nesetkali,
naše děti. Právě ony jsou totiž ohroženy nejvíce.
Pro uživatele a dealery máme špatnou zprá-

vu. Čekají vás problémy! ◗
Jan Meixner

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 VÁS ZVE NA PŘEDSTAVENÍ
STUDIE CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK NA JIŽNÍM MĚSTĚ

Kdy: 26. května 2007 v 10 hodin

Kde: u stanice metra Opatov směrem k Centrálnímu parku
Akce se uskuteční u příležitosti průjezdu cyklistů trasou Greenways
Praha – Vídeň, která spojuje města sítí cyklistických i pěších tras a stezek.

Studie řešení cyklotras a cyklostezek v rámci městské části Praha 11 je
zaměřena nejen na rekreační aktivity, ale i pro využití jízdního kola jako
alternativy k pěší i automobilové dopravě, při cestě za prací, do škol, na úřady,
za sportem a za zábavou. Je zpracována v návaznosti na celoměstský systém
cyklotras.

Pokud máte o využití jízdního kola na Jižním Městě zájem, přijďte se podívat.

Rádi budeme diskutovat o vašich připomínkách a názorech.

Uživatele drog čekají problémy
Buňka, v níž se provádí výměnný program pro narkomany, je uprostřed Jižního Města ostu-
dou. FOTO: JOSEF ŠKVOR
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Koncem března se v tisku objevilo vyjádření
jedné z realitních kanceláří, která má své

pobočky v Praze a také ve všech krajských měs-
tech. Zveřejněný text se zabýval cenovým vývo-
jem při prodeji bytů, které jsou ve starších
panelových domech. Analýza předvídala ceno-
vý propad u těchto bytů na sídlištích Háje,
Opatov nebo Chodov. S touto prognózou však
nesouhlasí Marek Padevět z Pražské správy
nemovitostí, která je obchodní a developerskou
společnosti, nikoli realitní kanceláří či zpro-
středkovatelskou společností
„Myslím, že cena těchto bytů nabízených do

osobního vlastnictví může letos ještě mírně
stoupnout, protože poptávka po bydlení
v Praze 11 je stále hodně silná. Důvodů je
mnoho, například deregulace nájemného.
Potom je to případné zvýšení DPH nebo růst
hrubého domácího produktu. Ten má také vliv
na to, že lidé chtějí byty spíše kupovat, než si je
pronajímat. Další věc je i příznivá výše úroko-
vých sazeb u hypoték, o které je stále vyšší
zájem. Zvýšená poptávka po hypotékách má
také vliv na zvyšování cen i starších bytů, nabí-
zených do osobního vlastnictví.
Můžeme vyjádřit čísly vývoj cen bytů, které

se v Praze 11 prodávají do osobního vlastnictví?
„Zvýšení by v letošním roce nemělo přesáh-

nout 10 procent ze stávajících cen. Ale předpo-

kládám, že pak dojde řekněme spíše ke stagna-
ci těchto cen. Nedomnívám se však, že by cena
nemovitostí měla klesat. V tuto chvíli není
důvod.“
Jaký je vývoj cen bytů prodávaných v Praze

11 do osobního vlastnictví ve srovnání s jinými
pražskými lokalitami?
Co se týká Prahy 11, kde jsme zahájili pri-

vatizaci koncem minulého roku, nárůst cen
v této městské části byl o něco markantnější,
než třeba v širším centru, to znamená Praha 1
až Praha 10. Praha 11 nepatří k úplně okrajové
části, ale je přece jen dál od tohoto širšího cent-
ra, a přesto právě zde šla cena procentuálně
poněkud výš než cena v Praze 1 až 10.
Co když někdo namítne, že byty v panelo-

vých domech jsou starší, opotřebovanější
a jejich cena je tedy příliš vysoká?
Když se člověk podívá na panelová sídliště,

vidí, že se modernizují a revitalizují. Rozhodně
se nedomnívám, že bydlení v panelovém domě
po modernizaci by bylo horší než bydlení ve
standardním bytě v novostavbě. Panelové domy
dostávají nové pláště, nová okna, nové inženýr-
ské sítě a myslím si, že takové byty v panelových
domech jsou velmi srovnatelné se standardním
bydlením v této době. Navíc se podle statistik
stávají stále žádanějšími. ◗

Josef Košťálek

Jižní Město je stále lepší adresa

V Den Země se návštěvníkům Domu dětí
a mládeže Jižního Města v Šalounově ulici

představil papírový svět na přehlídce konané už
podesáté. Stavby, auta a lodě, hodně zmenšené
a – z papíru. Modely vydané nakladatelstvími
i originální podklady, třeba od Ladislava Badale-
ce a Ondřeje Hejla. Zúčastnili se jednotlivci
a kluby z Prahy 11 i z jiných městských částí
a také z Kladna, Brna, Prostějova, Havlíčkova
Brodu, Litoměřic, Ostravy, Havířova, Holešova,
Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Hořo-
vic, Pacova, Dubí, Sušna a zTřince na Slovensku.
Přítomna byla veřejnost, fandové papírového
modelářství, které vyžaduje zručnost, trpělivost
a znalost. Nechyběli však odborní poradci
i porotci, protože přehlídka byla soutěžní.
„Naše akce ušla za deset let dlouhou cestu,

od pouhé výstavy papírových modelů k dnešní
pohárové soutěži s přehlídkou modelů z celé
republiky. S Domem dětí a mládeže Jižního
Města a s Centrem papírových modelů Nerato-
vice jsme součástí seriálu soutěží po naší vlasti,“
řekla hlavní organizátorkaMonikaMessnerová.
Medaile, poháry a diplomy se udělovaly

v zahradě, kde pozadí tvořilo lešení, neboť
DDM dostává novou fasádu. Kategorie zahrno-
valy zkušené i začátečníky, mladé, děti i docela
dospělé „děti“. Nejaktivnějším klubem byli
vyhlášeni Brňané. Kondenzovaným mlékem se
připilo na výsledky i budoucnost a následoval
rozchod do dalšího papírového roku. ◗

Jiří Bartoň

Papírové jaro

Zájem o bydlení na Jižním Městě stoupá
stejně jako ceny bytů. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Fandové papírového modelářství uspořádali desátý ročník soutěže v Domě dětí a mláde-
že Jižní Město. FOTO. JIŘÍ BARTOŇ
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Částí příprav velikonočních oslav v Základ-
ní škole Campanus se tradičně staly kera-

mické dílny. Po dva víkendy byla pracovna
otevřena pro všechny zájemce o toto řemeslo.
Přišli naši žáci s rodiči, frekventanti kroužku
pro dospělé, a také ti, kteří navštěvují keramic-
ké víkendy pravidelně, přestože k nám jezdí až
z odlehlých částí Prahy.
Výrobky vznikaly vskutku rozmanité!

Samozřejmě nechyběli velikonoční beránci,
zajíčci, mističky na vajíčka, květináče na osení
a různé ozdoby. Zrodila se i velká díla – sochy
a sousoší, vázy, tácy, zahradní keramika, hodi-
ny, čajový servis. Inspiraci hledal každý jinde:
v knihách, na internetu, v televizi. Někdo pod-
lehl uměleckému vnuknutí či se nechal ovlivnit
výrobky ostatních tvůrců. Jiní si z domova při-
nesli pečlivě rozkreslené studie a plánky.
Zájemci si mohli vyzkoušet náročnou práci

na hrnčířském kruhu. Ne každý však vytrval
a odnesl si nakonec hrnek nebo misku. Ti z vás,
kteří si myslí, že vlastnoručně vytočený hrnek
nebo vytvořená plastika je právě to, co vám
doma chybí, můžete naši dílnu navštívit a vše si
vyzkoušet. ◗

Olga Sejkotová

Víkendové keramické dílny
v ZŠ Campanus

Nejdůležitější je inspirace. FOTO: OLGA SEJKOTOVÁ

Zruční hrnčíři zvládli vytočit vlastní výrobek.
FOTO: OLGA SEJKOTOVÁ

Mateřská škola
Janouchova slaví 30 let
Šestnáctého května 1977 se na Jižním Městě
v Janouchově ulici otevřely dvě mateřské

školy. V květnu to byly školky, které měly každá
dvě třídy, do každé z nich chodilo 35 dětí.
Již v září se otevřely další pavilony, a tak

každá školka měla 4 třídy, do nichž chodilo 35
až 38 dětí. V roce 1992 se školky spojily pod
jedno ředitelství.
V současné době má mateřská škola dva

pavilony po dvou třídách a jeden pavilon hos-
podářský. Do školky dochází 103 děti, v jedné
třídě je zapsáno 19 dětí z důvodů integrace.
O děti se stará 12 zaměstnanců, kteří se snaží
vytvářet dětem příjemné prostředí. V posled-
ních letech probíhá ve školce výměna vnitřní-
ho vybavení, byly zrekonstruovány dětské
umývárny a WC. Škola má nová plastová okna
i dveře. Vnitřní vybavení školy se změnilo
k nepoznání. Nyní čeká budovu také velká
změna, to znamená zateplení a nová fasáda.
Také na školní zahradě došlo k výměně herních
prků, tak aby vyhovovaly současným požadav-
kům.
Kromě obvyklého výchovně – vzdělávacího

programu, který je v naší školce zaměřen na
estetickou výchovu, nabízíme dětem i řadu
zájmových aktivit. Je zde zřízena keramická
dílna, kam dochází jak děti z mateřské školy,
tak i děti starší.
Dne 4. června se od 17 hodin se v Kultur-

ním domě Opatov uskuteční školní akademie
k 30. výročí otevření mateřské školy a 5. červ-
na od 13 hodin se bude ve školce konat Den
otevřených dveří.
Ve školce uspořádáme výstavu výtvarných

a keramických prací dětí a na zahradě budeme
mít skákací hrad. Na obě akce zveme všechny
bývalé zaměstnance, žáky i rodiče. ◗
Kateřina Kočerová, ředitelka mateřské školy

GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO
V TEREROVĚ ULICI 17

PŘIJME UČITELE/UČITELKU
ANGLICKÉHO JAZYKA

S NÁSTUPEM OD ZÁŘÍ 2007.

Své nabídky s životopisem
posílejte prosím

na e-mailovou adresu
ředitele gymnasia

Miroslava Hřebeckého:
miroslav.hrebecky@gjm.cz

INTERNÁTNÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA,

PRAHA 4,
STACHOVA 518

PŘIJME OD 1. 9. 2007
UČITELKU

NA PLNÝ PRACOVNÍ
ÚVAZEK.

Informace
na tel. čísle

272 916 816
nebo 602 145 060.

DĚTI A UČITELKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
VEJVANOVSKÉHO 1610

VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA SEDMOU SLAVNOSTNÍ AKADEMII

DNE 5. ČERVNA 2007 V 16 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ OPATOV.

Připravili jsme si pro vás mažoretky,
hudební pohádku, taneční vystoupení,

hru na flétnu a rozloučení s předškoláky.
Současně můžete ve dnech 4.–8. června shlédnout

ve třídě 2. B mateřské školy výstavu
výtvarných prací našich dětí vždy od 8–16 hodin.
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Také v letošním roce žáci devátých tříd
Základní školy Květnového vítězství 1554

navštívili Lidice a Terezín, aby se dověděli více
o místech a událostech, které jsou spjaty s hrů-
zami druhé světové války. Zde jsou postřehy
a dojmy některých z nich.
Po příjezdu do Lidic a návštěvě muzea, kde

jsme si prohlédli různé exponáty, včetně foto-
grafií lidických občanů i původní obce, a zhléd-
li film, většina z nás byla otřesena nacistickou
brutalitou.
Smutně jsme sledovali film o dopisech

malých dětí z koncentračních táborů. Mnohdy
prosily o oblečení a jídlo. Třeba i jen o kůrky,
které doma dávají králíkům. Některým z nás
z toho až vstoupily slzy do očí. Nejmladšímu
dítěti bylo jen pár dnů přes jeden rok, nejstar-
ším pak patnáct nebo šestnáct let. Po několika
týdnech byly odvezeny do vyhlazovacího tábo-
ra a během několika minut usmrceny plynem.
Ze sto pěti dětí přežilo jen sedmnáct, které byly
poslány na převýchovu do německých rodin
nebo umístěny do dětského domova v Praze.
V lidickém areálu nás upoutal pomník dětí,

jehož autorkou je sochařka Marie Uchytilová.

V rámci uctění památky lidických občanů jsme
právě zde položili květiny a zapálili svíčky. ◗

Pettushka

Naší další zastávkou byl Terezín. Jakmile
jsme se přibližovali k tomuto místu, zača-

li jsme si uvědomovat, co se tam asi muselo
odehrávat. Když jsme poprvé spatřili Malou
pevnost, přeběhl nám mráz po zádech. Před
pevností je 2 386 pomníčků, ve skutečnosti zde
však zahynulo asi 10 000 lidí.
Po vstupu branou do dvora jsme se sešli

s mladou průvodkyní. Začali jsme procházet
jednotlivé cely, dvorky a místnosti, ve kterých
vězni trávili čas. Po skončení prohlídky jsme se
odebrali do kina, kde jsme zhlédli krátký doku-
mentární film.
Terezín v nás zanechal mnoho smutných

pocitů. Toto místo jsme opustili s úctou k pad-
lým a s nadějí, že se snad nikdy nedožijeme další
války, protože hrůza a utrpení, které si lidé pro-
žili za druhé světové války, se dá jen těžko
popsat. A proto vzdáváme hold těmto hrdinům.
Paní Hájkové, člence Svazu bojovníků za

svobodu, která nás doprovázela po celou dobu

exkurze a poskytla nám mnoho zajímavých
informací o průběhu války, patří náš velký
DÍK. ◗

Terry, Elík, Míša

Exkurzí do Lidic a Terezína jsme určitě neby-
li zklamáni. Přece jen to jsou věci, které se

nás také týkají. Patří do historie našeho národa,
a přestože jsou otřesné a mnozí by na ně raději
zapomněli, je dobře, že neupadly v zapomnění
a svět o nich ví. O to větší ostuda by byla, kdy-
bychom o nich neměli žádné tušení my.
Člověk si uvědomí, jaké má štěstí, že žije

v této době a tyto příšerné časy nezažil. Myslím
ale, že je dobře, že se o válce děti a studenti
dovídají. Německé děti se o obětech fašismu ve
škole moc neučí, nebo to proberou jen povrch-
ně, a když přijedou do Terezína nebo do Lidic,
zpravidla se lítostí rozbrečí. Teprve až zde vidí,
za jaké hrůzy je Hitler zodpovědný…
Z Terezína odjíždíme otřeseni nelidskými

podmínkami ve vyhlazovacích táborech. Zase
víme o mnoho víc o druhé světové válce. Byla
exkurze přínosem? Určitě. Nacismus se však pro-
jevuje i v současnosti. Nechápu, že se někdo
může k neonacismu hlásit. Mezi zastánci tohoto
hnutí jsou především mladí lidé, kteří druhou
světovou válku nezažili a v Lidicích nebo Terezí-
ně asi nebyli, protože pak by třeba změnili názor.
Nacismus je výrazně negativní věc a nechápu, jak
s ním může někdo sympatizovat. Otevřeně se
proti nacistům staví například anarchisté, kteří
se s jeho zastánci už mnohokrát střetli. ◗

Lucy

Pohled do Lidic a Terezína

Pomník lidických dětí dojme každého návštěvníka. FOTO: MICHALA TINGLOVÁ

Pietní místo před Malou pevností v Terezí-
ně. FOTO: MICHALA TINGLOVÁ

V tomto školním roce jsme v naší základ-
ní škole zapsali tolik žáků, že otevíráme

čtyři první třídy. Abychom vstup do školy
dětem co nejvíce ulehčili, připravili jsme akci
s názvem Hrajeme si na školu. Budoucí prv-
ňáčkové byli pozváni do školy, kde se jim
několik odpolední věnovaly paní učitelky
prvního stupně.
Děti si vyzkoušely, jak se sedí v lavicích,

plnily nejrůznější úkoly, na kterých si ověřily
svou pozornost, zručnost, trpělivost. Na dal-
ších setkáních již byli ve třídě i rodiče. Ti měli

jedinečnou možnost vidět své dítě při práci
v kolektivu. Mohli porovnávat snažení svého
potomka s ostatními. Právě takové srovnání
rodičůmmnohdy chybí a z jejich reakcí to bylo
patrné. Navíc jim zkušené učitelky mohly kon-
krétně poradit a ukázat, co právě jejich budou-
cí školáček ještě potřebuje do září „dohonit“,
na čem by mohl pracovat.
Nestihli jste naši Hru na školu a máte doma

také budoucího prvňáčka? Tady jsou rady, co
byste s ním do září ještě mohli formou her cvi-
čit. A jistě vám poradí i paní učitelky ve vašich

školkách. Věřte, že tak svému prvňáčkovi
pomůžete vstup do školy ulehčit. Budoucí prv-
ňáček potřebuje trénovat výslovnost, jemnou
motoriku, uvolněnost ruky, držení tužky,
pozornost, plnit dva až tři jednoduché pokyny,
uložit si věci na dané místo, orientovat se
v okolí bydliště, používat a rozumět, co je to
před, za, pod, mezi, vedle, vzadu, dál atd., roz-
lišit pravá, levá.
Protože se nám Hra na školu osvědčila, rádi

bychom na ni navázali i v dalších letech. Zdra-
víme všechny naše budoucí prvňáčky a těšíme
se na ně! ◗

Petra Zelená, Michaela Lipertová,
učitelky ZŠ Mikulova

Budoucí prvňáčci v Mikulovce již začali
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Vážení příznivci umění, na prahu léta se vám
dovoluji vetřít do mysli nabídkou návštěvy

našich galerií. Výběr je poměrně rozmanitý.
Velká galerie bude od 30. 5. do 24. 6. hostit dvě
výtvarnice, které se rozhodly vystavovat společ-
ně, Renatu Greiner a Jarmilu Krečmanovou.
Paní Renata se narodila v Čechách, ale od

roku 1968 žije a pracuje v Německu. Vystudo-
vala grafický design na umělecké škole v Mohu-
či a potom se věnovala animovaným filmům.
Od roku 1979 se věnuje volné tvorbě. Jejími
oblíbenými technikami jsou akvarel a airbrush.
Paní Jarmila se narodila a žije v České

republice. Vystudovala pedagogickou fakultu
v Olomouci a keramice se profesionálně věnu-
je od roku 1991. Začínala tvorbou originální
točené keramiky, v současnosti se však zabývá
modelováním a vytvářením svébytných plastik
se záměrně zdůrazňovanou disproporcí. Velmi
důležitá je také střídmá povrchová úprava.
Od 26. 6. do 1. 7. se ve Velké galerii usku-

teční týdenní přehlídka absolventských prací

žáků Soukromé vyšší odborné školy umění
a reklamy, spojená se slavnostním vyřazením
posluchačů.
Malou galerii od 30. 5. do 1. 7. obsadí Oti-

lie a Jindřich Kletvíkovi. Oba manželé se celý
život zabývají keramickou tvorbou. Jindřich
Kletvík v Chodovské tvrzi vystavoval již v roce
2003 a jeho výstava se tehdy setkala s velkým
zájmem veřejnosti a prodejně byla velmi úspěš-
ná. Bylo to tím, že jmenovaní umělci si na nic
nehrají a zcela se přizpůsobili současné situaci.
To znamená, že ačkoliv jsou jejich díla velmi
dobře výtvarně i řemeslně zvládnutá, cenově
jsou atraktivní.
Milí příznivci umění, přijďte se v červnu

podívat do Chodovské tvrze a nebudete litovat.
V provozu je i zahrádka naší restaurace, a jak
známo, není nad spojení estetického zážitku
s požitkem z chutných pokrmů a kvalitních
nápojů. ◗

Na vaši návštěvu se těší akad. sochař
Milan Martiník, kurátor galerie

Výtvarný červen v Chodovské tvrzi

Mladé, netrpělivé čarodějnice z Jižního
Města se nemohly dočkat filipojakubské

noci, a tak vyrazily na svůj slet do bibliotéky na
Jírovcově rynku již 26. dubna.
Do burácení hromu a vlčího vytí si nejprve

zaskřehotaly svou hymnu o čarodějnici Saxaně,
zaskotačily si a provolaly několik motivačních
hesel. Kvízy ze znalostí kouzel a testy na prově-
ření smyslů bosorek se střídaly se zkouškami
ostrosti jazyků přítomných hejkalů a bubáků.
Pak čarodějnice společně vařily i ochutnávaly
kouzelné lektvary s nejroztodivnějšími ingredi-
encemi (s rosolem z housenek, umrlcovým
okem, smrtelným potem s citronem etc.)
a vyměnily si nejnovější zaklínadla na štěstí,
lásku, pro urychlení času a proti zlým duchům.
Celá akce byla zakončena vyhlášením Miss
čarodějnice 2007, její promenádou s koštětem
a slavnostním rautem.
Za materiální podporu akce děkujeme

našim sponzorům, zvláště pak Ďábelské pojiš-
ťovně Baby Knihojagy za pojištění košťat
a vysavačů, cukrárně U Popravčího kůlu za
sladké pohoštění a krematoriu Na Umrlčím
vrchu za přísady do kouzelných lektvarů. ◗

Iva Brožíková

Knihovna Opatov (Opatovská 1754) srdeč-
ně zve všechny nebojsy i bojsy na netra-

diční oslavu Mezinárodního dne dětí, která se
bude konat ve středu 13. června od 16 do
19.30 hodin v různých (hrůzných) prostorách
knihovny. Co na vás všechno čeká? V dětském
oddělení se budete moci zapojit do strašidel-
ných soutěží a získat drobnou výhru. V tvoři-

vé dílně si vyrobíte své vlastní strašidlo a při-
chystán bude také seznam těch nejhrůzostraš-
nějších www adres a knižních titulů.
Strašidelné odpoledne zakončíme čtením
z nové knihy českých hororů – Zuby nehty.
Číst se bude od 18.30 do 19.30 hodin v klu-
bovně. Těšíme se na vás! ◗

Lenka Hanzlíková

Dětský den v Zahradě

Den dětí je pro malé i větší děti svátkem,
a jak známo, svátek se má slavit. O to se

jako každoročně postará i Kulturní centrum
Zahrada. Ta si pro oslavu tradičního dětského
svátku zvolila jeho předvečer a pro své dětské
návštěvníky přichystala Den dětí již 31. května.
Na to čtvrteční odpoledne Zahrada pro

děti připravila veselé divadelní představení se
skvělým Divadlem Mazec, které v Zahradě již
několikrát pobavilo diváky malé i velké.
Pokud to počasí dovolí, vše se odehraje na
venkovní divadelní scéně. Dále je připraveno
slavnostní vyhlášení dětské výtvarné soutěže
Broučci v Zahradě, spousta cen pro vítěze
a také již tradiční opékání vuřtíků. Vše bude
doprovázeno veselými písničkami a příjemnou
atmosférou, o niž se spolu s divadelníky vyna-
snaží všichni, kdo jsou do této akce v Zahra-
dě zapojeni. ◗

Dana Foučková

Divadlo Mazec. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Čarodějnice řádily v knihovně

Míchání kouzelných lektvarů. FOTO: IVA BROŽÍKOVÁ

Duchové, vampýři, upíři a jiná strašidelná havěť

Renata Greiner se věnuje volné tvorbě.
FOTO: REPRO
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FC HÁJE JM POŘÁDÁ NÁBOR CHLAPCŮ NA FOTBAL

Ve dnech 5. června od 18 hodin a 14. června
od 17.30 hodin se uskuteční nábor chlapců

do fotbalového klubu Háje Jižní Město.
Nábor, který je určen chlapcům ročníku narození 2001

a 2002, pořádáme na hřišti v Schulhoffově ulici.
Telefonní kontakt 603 154 352 (pí Klíčová),
777 634 394 (p. Horník). Těšíme se na vás.

KŘEŠŤANŠTÍ SENIOŘI ZVOU NA SETKÁNÍ

Další setkání klubu Sdružení křesťanských seniorů
se uskuteční v pondělí 11. června v čajovně Na dně

v Modletické ulici. Beseda na téma Hroby svatých Petra a Pavla
začne v 16 hodin. Jako host přijde P. Benedikt Hudema.

Další setkání se uskuteční v sobotu 16. června
s návštěvou Olšanských hřbitovů a kostela svatého Rocha.

Sraz je v 15 hodin před kostelem.

Pod patronací zástupce starosty Mgr. Milana
Česala vzniká v naší městské části Klub

vojenské historie Praha-Jižní Město. Vítání jsou
všichni zájemci, sběratelé vojenské techniky
i uniforem, ženy i muži, kteří se chtějí zabývat
vojenskými tradicemi Československých legií,
armády, četnictva a policie ČSR. Předmětem
činnosti budou výstavy, bojové ukázky, účast
při oslavách významných historických výročí,
zájezdy na místa někdejších bojů a opevnění
i mnohé další aktivity.

Nad vznikem KVH Praha-Jižní Město pře-
vzal záštitu starosta MČ Praha 11 Bc. Dalibor
Mlejnský.

Bližší informace a přihlášky je možno
písemně směřovat k rukám zástupce staros-
ty Mgr. Milana Česala, případně na
cesalm@p11.mepnet.cz či tel. 272 934 533. ◗

Milan Česal

Na Jižním Městě vzniká Klub vojenské historie

Klub vojenské historie v Praze 11 bude pořádat bojové ukázky. FOTO: RONALD HILMAR

DĚTSKÝ SEKÁČ MÍŠA
prodej značkového oblečení např.

NEXT, MOTHERCARE, MARKS & SPENCER aj.
Příjem do komise (pouze v pondělí – nejlépe po telefonické dohodě).

Otevřeno: po–pá 10–17 hodin.
Sídliště Košík, Vajdova ul. 1048, spojení Metro C Opatov,

BUS č. 177, zastávka Chudenická. Tel. kontakt: 603 836 904

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ
ZDARMA: ZAMĚŘENÍ, CENOVÝ ROZPOČET, STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zajistíme: projekt, stavební povolení, kompletní materiál a vybavení
dle vašeho výběru, koupelnu na klíč. Elektro, voda a kanalizace včetně
revizní zprávy. Záruční i pozáruční servis. Již přes 200 realizovaných
koupelen na Praze 4 a 11.
RENO K. Novotný • tel./ fax: 272 912 326 • mob.: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz

do 6 dnů od 66 000 Kč

Interiéry – nábytek, osvětlení, závěsy, keramika,
obrazy, domácí a kuchyňské potřeby, osušky

Tel./fax: 271 910 128
Druhé patro OC Růže, Roztylská 2232, P4-Chodov

RYCHLE – LEVNĚ – KVALITNĚ – RYCHLE – LEVNĚ – KVALITNĚ – RYCHLE – LEVNĚ – KVALITNĚ

!!! KVALITA ZA ROZUMNOU CENU !!!
MNOŽSTEVNÍ A SEZÓNNÍ SLEVY.

Oknotherm spol. s r. o., Baarova 1472/19, 140 00 Praha 4
Tel./fax.: 241 480 842, mob. 602 530 657, e-mail: praha@oknotherm.cz, www.oknotherm.cz

OKNOTHERM, spol. s r. o. – PLASTOVÁ & HLINÍKOVÁ
OKNA A DVEŘEDRŽITEL CERTIFIKÁTU JAKOSTI ISO 9001

INZERCE
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Patříte mezi ty rodiče, kteří nechtějí, aby se
jejich ratolesti jen tak poflakovaly po síd-

lišti nebo aby dlouhé hodiny vysedávaly před
počítačem? Pak bych se s vámi ráda podělila
o osobní zkušenost, kterou jsem získala díky
tomu, že mí dva synové hrají házenou za TJ
JM Chodov.
Pod odborným vedením se od útlého

věku krok za krokem naučili pravidlům této
hry, zvýšili svou fyzickou zdatnost a naučili
se, co to je týmová spolupráce. I když jsem
úplný laik, dokáži rozpoznat, jak jejich
výkonnost turnaj od turnaje stoupá. A když
postoupí třeba do žákovské ligy, jak se to
letos podařilo starším žákům, můžete si být
jisti, že žádný z těchto patnáctiletých „skoro-
dospělých“ se nepůjde místo tréninku flákat
po sídlišti.
Jejich úspěch jsme letos prožívali s nimi.

Dík nás rodičů patří především jejich trené-
rům, kteří se jim ve svém volném čase věnují.

Od té nejmladší kategorie mini-žáků až po
starší dorostence jim předávají své zkušenosti,
a navíc, což není zcela běžné, dobře vycháze-
jí s rodiči. Samozřejmě že je nutné, aby se dítě
účastnilo co nejvíce tréninků, zápasů a sou-
středění, ale pokud babička slaví narozeniny,
neznamená to, že si vaše ratolest už nezahra-
je, protože místo zápasu musela na rodinnou
oslavu.
Sport, zábava, prima parta, lidský přístup

– to jsou pro mne atributy házené na Chodo-
vě. Únava a propocená trička – to vše stojí za
to, že váš syn nebude mít čas na lumpárny.
a navíc bude mít velkou šanci zažít, jak chut-
ná úspěch. Tak až budete začátkem příštího
školního roku přemýšlet, kam s nimi, zeptej-
te se jich: „A co třeba házená?“ ◗

Bližší informace najdete:
www.tjchodov.wz.cz

Mgr. Zuzana Floriánová

Krásné jarní počasí přilákalo 2. května na
start letošního již 12. ročníku téměř šede-

sát závodníků, ale i značné množství diváků,
kteří se přišli jen podívat a fandit. Závod
uspořádal Cykloturistický oddíl UFO v Cent-
rálním parku na Jižním Městě a byl určen
opravdu pro každého ve věku od šesti do osm-
nácti let, kdo chtěl okusit závodní atmosféru,
ač předtím třeba ještě nikdy na žádném závo-
dě nebyl.
Trať doznala od podzimu značných změn,

okruh byl prodloužen na tři čtvrtě kilometru.
Na jezdce čekal travnatý povrch i zpevněné ces-
tičky, spousta zatáček a několik sjezdů i prud-
ších výjezdů. Pro kategorii nejmladších
závodníků a závodnic byl připraven jeden
okruh, zato na nejstarší juniory čekalo celých
deset okruhů.
Krátce po půl čtvrté odstartovala první kate-

gorie a postupně následovaly starty starších
závodníků. Vítězové si odnesli medaile, diplo-
my a tašky s cenami, a to zvláště cyklistickým
vybavením a doplňky, avšak viděli jsme i spou-
stu krásných druhých a třetích míst i skvělých
sportovních výkonů, ač třeba nestačily na stup-
ně vítězů. Nejnabitější startovní pole letos vlád-
lo v kategorii žáci a žákyně II i v kategoriích
nejstarších – kadeti a junioři. Kompletní
výsledky i s cílovými časy všech závodníku,
vygenerované počítačovým programem na
kontrolu průjezdů si můžete stáhnout na
www.oddilufo.estranky.cz, fotografie ze závodu
naleznete tamtéž ve fotogalerii.
Letošní novinkou byla kategorie rodinných

štafet. Tým tvořili tři závodníci, vždy dvě děti
a jeden dospělý a na každého člena čekal jeden
závodní okruh. Štafeta se poté předávala doty-
kem na startovní čáře. O stupně vítězů se uchá-

zely čtyři štafety: Drapáci, Fatkovi, Kubínovi
a Šenkovi, cenu pro vítěze si nakonec zaslouže-
ně odnesla rodina Šenků.
Všem účastníkům gratulujeme a zvláště

nejmenším závodníkům a naopak tatínkům
z rodinných štafet patří náš obdiv. Doufáme, že
se vám závody. Současně děkujeme sponzorovi
závodu, Cyklosportu KERN, který daroval

krásné ceny pro vítěze, Městské části Praha 11,
která akci podpořila grantem, vlastníkům
pozemků, na kterých se závod konal a ZŠ Jižní,
Spořilov za technickou podporu.
Těšíme se na viděnou na Podzimním cyk-

lokrosu 2007 ve středu 3. října 2007 ve stejný
čas na stejném místě. ◗

Jiří Kukačka, UFO

V cyklokrosu bojovaly i rodinné štafety

Cyklokros si v Centrálním parku našel své místo, letošní jarní závod byl již dvanáctým roč-
níkem. FOTO: PETR SEVERYN

A co třeba zkusit házenou?Lakrosový turnaj
vyhráli Kanaďané

Ve 14. ročníku boxlakrosového turnaje –
Memoriálu Aleše Hřebeského – který se
konal v květnu v Radotíně a je největším lak-
rosovým turnajem Evropy, skončil tým SK
Lacrosse JM na čtvrtém místě. V nejdůleži-
tějším utkání podlehl pozdějšímu vítězi,
kanadskému Green Gaels. FOTO: JOSEF ŠKVOR
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Jménem pořadatelů a spinningového klubu Káji
Polívkové si vás dovoluji pozvat na čtvrtý ročník

akce Xterra Praha, který se koná v sobotu 9. červ-
na v areálu koupaliště na Hostivařské přehradě
a přilehlém lesoparku. Pro ty z vás, kterým název
Xterra nic neříká nabízím vysvětlení. Xterra je
závod v terénním triatlonu - tedy v kombinaci tří
sportů, které na sebe bezprostředně navazují
a jedou se jako jeden závod. Těmito disciplínami
jsou plavání , jízda na kole, v tomto případě na
horském nebo trekkingovém, a běh. V rámci akce
Xterra Praha se jezdí tradičně dva závody.
První je pro širokou veřejnost, která se nevě-

nuje tomuto sportu závodně , ale na rekreační
úrovni zvládá tyto tři sporty. V našem závodě
Xterra Easy máte možnost vyzkoušet ve velmi
přijatelných objemech 200 m plavání, 8 km na
kole a 1,8 km běhu – atmosféru triatlonu,
vyzkoušet hranice svých možností a odolnosti
a udělat něco navíc pro svou kondici. Trať závo-
du Xterra Easy je nejen délkou, ale i profilem
a technickou nenáročností opravdu postavena
tak, aby ji zvládl prakticky každý. Kdo se bojí
plavání tak vězte, že voda mívá kolem 20°C
a z těch 200 metrů se dá aspoň 50 metrů bro-
dit, na kole ujede 8 kilometrů snad každý a 1,8
kilometru se dá v nejhorším i ujít za 15 minut.
Z toho jasně plyne, že se nemusíte ničeho bát
a tak si přijďte zkusit něco nového.
Druhým závodem je Mistrovství České

republiky v terénním triatlonu. To už závod
z kategorie dospělých a rozhodně nebude easy.
Jeho délka je více než trojnásobná a na jeho
náročné trati se představí nejlepší čeští závodní-
ci a závodnice v souboji o tituly mistrů republi-
ky. Kdo si zajede závod Easy dokáže se jistě užít
tuto atraktivní podívanou. Závodníci projedou
v průběhu dvouhodinového závodu prostorem
koupaliště celkem šestkrát. Tohoto závodu se

také jako jedna z favoritek zúčastní domácí
(bydlí na sídlišti Košík) závodnice Kája Polívko-
vá, kterou možná znáte spíš jako spinningovou
instruktorku v nedalekém SBC. Je mistryní ČR
v této disciplíně z roku 2005 a loni skončila na
třetím místě. Na domácí trati se jistě bude chtít
ukázat ve skvělé formě a vy ji můžete svou pod-
porou povzbudit.
Na všechny závodníky čeká nejen občerstve-

ní na trati a v cíli, ale také oběd a točené pivo

zdarma. A na nejlepší i pěkné ceny. Přihlásit se
můžete buď předem na stránkách, kde najdete
všechny podrobnosti nebo na místě, v areálu
koupaliště Hostivař v sobotu 9. 6. od 8 do 10
hodin.
Start závody Easy je v 11 hodin. Nezapo-

meňte na plavky, kolo, přílbu a boty na běh.
Těšíme se na vás. ◗

Za pořadatele Petr Polívka, ředitel závodu

Přijďte si vyzkoušet terénní triatlon!

Žáci Základní školy Mendelova získali během
posledních čtyř let dobré florbalové jméno.

K pravidelné účasti mezi nejlepšími týmy Prahy
ve školních florbalových soutěžích a úspěšnému
pořadatelství vlastních turnajů pro školní děti
letos přidali Mendeláci pod hlavičkou školního
sportovního klubu Vosy i obsazení postupových
míst ze soutěží pražského přeboru v kategoriích
elévů a mladších žáků do ligy, v níž reprezentují
Prahu 11 též mladé naděje TJ Chodov. Pro úpl-
nost dodejme, že jihoměstskou výkonnostní
florbalovou žákovskou rodinu doplňují téžDraci
Milíčov, působící v rámci Ekocentra Jižní Město
při ZŠ Květnového vítězství.
Druhé, resp. třetí místo v tabulkách praž-

ského přeboru se nerodilo lehce, nicméně by asi
bylo zbytečné to rozvádět. Podstatné je, že
závazky plynoucí ze startu ve vyšší soutěži by
škola těžko mohla svými silami plnit, a tak bylo
dohodnuto, že se centrum Vos přestěhuje pod
střechu Domu dětí a mládeže sousední Prahy

12, kde jsou po spojení s místní členskou
základnou reálné předpoklady výkonnostně se
vyrovnat družstvům Sparty, Future, Střešovic,
Bohemians… Vosy Praha DDMModřany při-
tom i nadále počítají se spoluprací s TJ Chodov
v dorosteneckých, resp. mužských kategoriích
i spoluprací se ZŠ Mendelova a případně i dal-
šími školami Prahy 11.
„Tak jako ostatní pražské ligové kluby, i my

chceme budovat florbalová centra při školách,
které o to projeví zájem. Postup do nejvyšších
soutěží dětských kategorií dává předpoklady
získat pro tento záměr i jiné partnery,“ říká Vác-
lav Horáček, čerstvý držitel trenérské licence,
který se o úspěch podělil se Zdeňkem Eškou.
„Pokud kterákoli škola projeví zájem, rádi ji do
okruhu našeho působení zařadíme. Představa je
taková, že školám pomůžeme budovat jejich
vlastní kroužky, tj. pro zcela rekreační hru,
a dětem, které budou chtít něco více, nabídne-
me kroužky DDM s vlastní soutěží (liga praž-

ských DDM). Dalším stupněm jsou B-týmy
Vosy Praha a nakonec áčka.“ Potenciál jihu
Prahy je veliký a propojení Prahy 11 a 12 může
být velkým přínosem. Konečnou výhodou je
pak možnost těch úplně nejlepších uplatnit se
v silném ligovém týmu Chodova.
„To je samozřejmě pro všechny naše hráče

časově velmi vzdálený horizont. V této chvíli jde
hlavně o to využít zájmu dětí o florbal a zajistit
jim po všech stránkách kvalitní zájmovou čin-
nost, jíž se budou rozvíjet nejen po sportovní
stránce. Lidí pro tuto práci není nikdy dost,
takže pokud někomu bleskne při četbě tohoto
článku hlavou myšlenka, že by se sám chtěl do
této činnosti aktivně zapojit, ať neváhá zavolat
na telefon 603 975 630.“ Na tomto čísle se pak
mohou hlásit i děti a jejich rodiče se zájmem
o hraní florbalu, na kterékoli z výše uvedených
úrovní. Zájemci o další informace mohou vyu-
žít též adresy www.vosypraha.eu. ◗

Mgr. Petr Kopal

Florbalový úspěch (a něco k žákům kolem děravého míčku)

Plán trati závodu Xterra Praha v hostivařském lesoparku. REPRO: WWW.XTERRAPRAHA.CZ
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Bubny zněly
…vojáci rázně pochodovali, až se jim třírohé
klobouky natřásaly. Poslední dubnovou nedě-
li si v Praze-Štěrboholích připomněli krutou
porážku, kterou tam před čtvrt tisíciletím utr-
pěla vojska naší tehdejší panovnice Marie
Terezie. „Stejní“ vojáci ale tenkrát dupali
i region dnešní Prahy 11.
Šestého května 1757 armáda pruského

krále Fridricha II. u Štěrbohol skrytě obešla
domácí z boku, zaskočila je, a tak zvítězila.
Marie Terezie marně toužila vyrvat Prusům
Slezsko, rozsáhlé území v Poodří, od časů
Karla IV. součást Koruny české, které jí Frid-
rich v předchozí válce násilně zabral. Vojevůd-
ce císařovny, příbuzný jejího manžela, se
neosvědčil. U Štěrbohol a při útěku zemřely
tisíce lidí. Štěrboholští letos na paměť zahynu-
lých rakouských a pruských vojáků
odhalili pomník. Starý, připomínající hlavně
padlého pruského maršála, zanikl po
druhé světové válce.
Územím dnešní Prahy 11 roku 1757

prchala část habsburské armády a pak se
v domech, na loukách a polích utábořily prus-
ké pluky. Král Fridrich bydlel na faře v Mich-
li a zamýšlel dobýt pražské souměstí tehdy
ještě svébytných celků. Začínalo NovýmMěs-
tem, cihlovými hradbami, dodnes dobře vidi-

telnými za Nuselským údolím. Reliéf z hradeb
je umístěn ve vestibulu stanice metra I. P. Pav-
lova. Pruské dělostřelectvo ze všech vhodných
výšin střílelo celé týdny do měst a na Vyše-
hrad. Velitelé Marie Terezie si ale konečně
řekli: Dost! Později byly napočítány zásahy
tisíců domů, aglomerace však odolala. Jaká asi
byla atmosféra těch týdnů v pruských stanech
u nás?
Mezitím hrabě Leopold Daun, maršálek

panovnice, shromáždil všechny zbylé rezervy
z Čech. Král Fridrich mu hrdě vyšel vstříc ke
Kolínu, ale maršálek byl z jiného těsta než
hlavní velitel u Štěrbohol. Dne 18. června
pruského krále tvrdě porazil. Další střety
u Prahy také vyhráli domácí, a tak se Prusové
raději urychleně stáhli za severní hranice krá-
lovství.
Debakl u Štěrbohol přes mnoho mrtvých

nevedl k žádné zásadní proměně. Mrtví byli
pohřbeni, zmrzačení propuštěni, nezbytné
medaile rozdány a na polích nad Botičem zase
chodili oráči a pásly se krávy a ovce. V dalších
letech se válčilo dál, Slezsko však zůstalo ztra-
ceno. Marie Terezie dala z drobtů území na
sever od Moravy zřídit tzv. Rakouské Slezsko,
takže nemusela vymazávat žádný svůj titul
a my máme i dnes slezskou orlici ve velkém
znaku republiky. ◗

Stranu připravil Jiří Bartoň

Prusové u Štěrbohol roku 2004. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Kateřinský smrk
Mezi jehličnany v rámci správního obvodu

Praha 11 dominuje Kateřinský smrk.
Tyčí se v Milíčovském lese a působí impozant-
ně zejména zblízka, protože ho obklopuje a tro-
chu skrývá okolní porost. Kdoví kam až se
kdysi rozkládaly louky nebo polnosti a kde byl
les odjakživa? Posléze ale všude okolo vznikla
bažantnice. Porost se již z většiny obměnil, ale
dosud se chlubí několika stromy – pamětníky.
Ke Kateřinskému smrku se dá pohodlně dojít
kolem východního okraje Milíčovského vrchu
nebo stinnou procházkou od Formanské ulice.
Není označen, a tak ho musíte hledat mezi jeho
mladšími příbuznými.
Smrk dosahuje výšky 26 metrů, obvod

kmene u paty stromu je 445 cm, ve výšce 130
cm nad zemí 315 cm a obvod kmene v 17 met-
rech výšky 275(!) cm. Celková hmotnost bio-
masy je 48 tun. Jedná se o velmi vitální smrk
předpokládaného stáří mezi 170 a 200 lety,
pravděpodobně nejmohutnější v Praze. Výškou
26 metrů sice nikterak nevybočuje, ale jde
o neuvěřitelně mohutný strom „troják“, který
se 17 metrů nad zemí dělí na dva mohutné
sekundární kmeny, každý s obvodem téměř 1,5
metru. Třetí, menší, má obvod 85 cm. Jedná se
o strom, který je v až neobvykle dobrém stavu,
proto je potřebné jej chránit. ◗

Jiří Bartoň a Daniel Urban

Kateřinský velikán. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Ve čtvrtém desetiletí (3)
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Franz Kafka: Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, vychovat je v tom nejistém světě a dokonce, bude-li to
možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší (1. část tajenky), jíž může člověk vůbec (2. část tajenky).

(řešení křížovky z minulého čísla již prozradil tiskařský šotek, za což se vám upřímně omlouvá: 1. část – zítřek, 2. část – šance, 3. část – dnešek)

U příležitosti 62. výročí osvobození kon-
centračního tábora Buchenwald a přijetí

Buchenwaldské přísahy se ve středu 11. dubna
2007 konalo v sále Ministerstva obrany ČR
setkání politických vězňů 2. odboje a pozůsta-
lých. Den politických vězňů organizoval
Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení
osvobozených politických vězňů a pozůstalých
i Historická skupina koncentračního tábora
Buchenwald-Dora.
Po příchodu předsednictva, nástupu čestné

stráže s praporem a státní hymně ČR toto
důstojné shromáždění zahájila tajemnice
ČSBS Mgr. Šárka Helmichová. Po vzpomínce
za zemřelé a citované Buchenwaldské přísaze
za 51 000 umučených politických vězňů
vystoupily s krátkým kulturním programem –
zpěvem národních písní – žákyně Základní
umělecké školy z Prahy 5, Na Popelce.
Úvodní slovo k významnému shromáždění

přednesla předsedkyněČSBS paní AndělaDvo-

řáková. Mimo jiné zdůraznila, že bychom se
měli umět postavit proti těm, kdo zneuctívají
památku politických vězňů, kdo překrucují naši
minulost. V hlavním projevu pak vystoupil
místopředseda Sněmovny Parlamentu ČR
PhDr. Lubomír Zaorálek. Hovořil zejména
o solidaritě vězňů různých národností i různých
politických a náboženských názorů.
S krátkým pozdravným proslovem též

vystoupil brigádní generál J. Prokeš z Minis-
terstva obrany ČR. Prohlásil, že příslušníci
Armády ČR nikdy nezapomenou obětí kon-
centračních táborů za 2. světové války. Všich-
ni účastníci pak s velkým zaujetím vyslechli
velmi sugestivní vzpomínky přímého účastní-
ka osvobození KT Buchenwald pana Milosla-
va Moulise. Zejména hovořil o vzájemné
pomoci příslušníků různých národů a různé-
ho postavení, například profesního, kde neby-
lo rozdílu mezi dělníkem či univerzitním
profesorem. V závěru svého vystoupení zdů-
raznil nutnost předávat v dnešní době ideje
svobody a demokracie především mladým
lidem.

Velmi dojemně zapůsobila na všechny pří-
tomné, kterých bylo víc než sto, píseň Karla
Hašlera – Plují mraky přes ostnatý drát. Zaz-
píval ji Richard Tesařík, a to z kvalitního záz-
namu. To byla zároveň tečka za důstojným
shromážděním ke Dni politických vězňů.
Jako člen Rady seniorů Jižního Města jsem

se tohoto setkání osvobozených politických
vězňů a pozůstalých měl tu čest zúčastnit. My,
senioři pražského Jižního Městě, chceme udr-
žovat styky s našimi odbojáři, ať se jedná o ty
z Jižního Města nebo kdekoliv v Praze či
v jejím okolí. Vážíme si jich. Chceme být
například i určitými zprostředkovateli různých
besed přímých účastníků odboje s mládeží
základních či středních škol v našem regionu.
Snahou seniorů na Jižním Městě bude prosa-
zovat ideje svobody a demokracie, abychom
nezapomínali, co to byl a je fašismus, abychom
ctili odkaz našich odbojářů, abychom jej i při
svých skromných možnostech kdekoliv a kdy-
koliv obhajovali.
Nezapomínejme!

Doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc.

Nezapomínejme!
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Červen nebývá měsícem vrcholící koncertní
sezony, neznamená to však, že by poslu-

chači neměli z čeho vybírat. Rádi bychom upo-
zornili na některé z koncertů v Chodovské
tvrzi. Výběr je žánrově pestrý a vystupující patří
k různým uměleckým generacím.

I když zde převažují koncerty hudby vážné,
nevyhýbáme se občasným výletům do jiných
oblastí. Ve čtvrtek 7. června vystoupí v pořadu
Z operety do operety až k muzikálu členové
Národního divadla v Praze Eva Charvátová
a Jiří Přibyl za klavírního doprovodu Františka
Martiníka a s průvodním slovem Libuše Švor-
mové.Tradiční měsíční cyklus sdružení Šanson,
věc veřejná pokračuje představením s Rudolfem
Pellarem, Milanem Jírou, Janem Petránkem
a jejich hosty v pondělí 18. června.

Velký prostor je tentokrát poskytnut uměl-
cům mladší, nastupující generace, kteří dosáh-
li význačných úspěchů a jsou nejen příslibem
do budoucnosti, ale již dnes dokonalými profe-
sionály.

České smyčcové duo vystoupí v tvrzi 12.
června. Při studiu na Konzervatoři v Praze je
v roce 1994 založili houslistka Lucie Hůlová

a violoncellista Martin Sedlák. Od té doby
absolvovali mnoho úspěšných vystoupení, a to
nejen doma, ale i na festivalech v zahraničí
(Švýcarsko, Rakousko, Řecko, Argentina, Sýrie,
Jordánsko, Egypt, Rusko, Mexiko). V roce
1998 získali první cenu v soutěži o nejlepší
interpretaci díla Bohuslava Martinů v rámci
Mezinárodní letní akademie v rakouském Sem-
meringu a pak vystoupili v přímém přenosu na
rakouské rozhlasové stanici ÖRF 1. Uskutečni-
li také mnoho nahrávek pro Český rozhlas.
Repertoár souboru zahrnuje dueta od baroka
až po současnost. Oba jsou výbornými sólový-
mi hráči. O Martinu Sedlákovi se slavný Msti-
slav Rostropovič vyjádřil jako o „cellistovi,
který svůj nástroj dokonale ovládá“.

Klavírista Stanislav Gallin, jehož koncert se
bude konat 19. června, je nyní studentem
AMU (prof. Peter Toperczer) a absolventem
mistrovských kursů u nás i v zahraničí. Úspěš-
ně se účastnil mnoha národních i mezinárod-
ních soutěží, získal například první cenu
v německém Nersingenu či na Prague Junior
Note. Vystupoval v mnoha evropských zemích,
v Rusku a v USA.

O červnových koncertech
v Chodovské tvrzi

Violoncellista Tomáš Jamník, rovněž stu-
dent AMU (prof. Josef Chuchro), dosáhl velké-
ho úspěchu na mezinárodní soutěži Pražského
jara 2006, kde obdržel druhou cenu (první
nebyla udělena). Předtím zvítězil na mnoha
významných soutěžích, např. na soutěži Prague
Junior Note, na mezinárodní Heranově soutě-
ži, na soutěži konzervatoří v Teplicích či v sou-
těži Nadace Bohuslava Martinů a získal mnoho
dalších ocenění, např. prestižní cenu Josefa
Hlávky nejlepším studentům vysokých škol.
Účinkuje na mnoha koncertech u nás i v zahra-
ničí a pravidelně vystupuje s různými známými
orchestry (např. Symfonický orchestr FOK či
Pražská komorní filharmonie). Jeho koncert se
koná ve středu 27. června.

U klavíru přitom bude Martin Levický, stu-
dent AMU (prof. Peter Toperczer). I on se
úspěšně zúčastnil mnoha národních a meziná-
rodních soutěží, zvítězil např. na Prague Junior
Note, na mezinárodní soutěži Amadeus Brno,
Carl Czerny Praha, Virtuosi per musica di pia-
noforte v Ústí n. L., Smetanovské soutěži
v Plzni a také v Sewanee (USA) a Gorizii (Itá-
lie). Vystupoval v mnoha evropských zemích,
v USA a v Japonsku. Kromě doprovodu violon-
cellisty přednese i sólové klavírní skladby.

Koncerty začínají v 19 hodin. Na ně, na
další pořady a na výstavy v Chodovské tvrzi
všechny srdečně zveme. ◗

Vladimír Levický
Foto: Eva Kerlická a Ronald Hilmar



PROGRAM V ČERVNU 2007:

KONCERTY

čtvrtek ■■ 7. ■■ 19.00
Z operety do operety až k muzikálu. Účinkují: Eva
Charvátová – soprán, Jiří Přibyl – bas (členové
ansámblu ND v Praze), Libuše Švormová – umělec-
ký přednes, František Martiník – klavír a průvodní
slovo. Na programu: F. Loewe, Ch. Chaplin, G. Gersh-
win, R. Friml, F. Lehár, A. L. Weber a další autoři.

úterý ■■ 12. ■■ 19.00
České smyčcové duo – Lucie Sedláková-Hůlová –
housle, Martin Sedlák – violoncello. Na programu: J.
S. Bach, A. Vivaldi, J. Haydn, W. A. Mozart, N. Paga-
nini, A. Dvořák a další autoři.

pondělí ■■ 18. ■■ 19.00
Šansonové setkání. Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek, v alternaci Tereza Duchková, Marta Bale-
jová nebo Filip Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šan-
son, věc veřejná“.
19. 6. (úterý) Stanislav Gallin – klavírní recital. Na pro-
gramu: L. v. Beethoven, S. Rachmaninov, F. Liszt.

středa ■■ 27. ■■ 19.00
Tomáš Jamník – violoncello, Martin Levický – klavír.
Vystoupení úspěšných umělců mladé generace, vítě-
zů a laureátů domácích i mezinárodních soutěží. Na
programu: L. Janáček, B. Britten, S. Rachmaninov
a další autoři.

REGIONÁLNÍ KLUB SPOLEČNOSTI PŘÁTEL
HISTORICKÉ VLASTIVĚDY
(s adresou v Chodovské tvrzi) pořádá:

sobota ■■ 15.
Přijďte vítat nové léto procházkou Milíčovským lesem.
Sraz ve 14 hodin u Milíčovského dvora.

sobota ■■ 30.
Tradiční návštěva Karlova mostu a jiných pamětihodnos-
tí. Sraz v 9.45 hod. u Staroměstské mostecké věže.

VOLNOČASOVNÍK červen 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

Stálá divadelní scéna Studia Láďa
Ladislava Smoljaka

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

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

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

PROGRAM V ČERVNU 2007:

KONCERTY

čtvrtek ■■ 7. ■■ 19.00
UNIQUE + host: DIFÚZE – písničkář + fusion skupi-
na – absolventský koncert Slavomíra Randise.

úterý ■■ 12. ■■ 19.00
Pavlína Jíšová a přátelé – folková královna Pavlína
Jíšová se svým doprovodem.

čtvrtek ■■ 28. ■■ 19.00
Vlasta Redl, Jaroslav Samson Lenk, Slávek
Janoušek – hvězdné folkové trio na závěr. sezony
2006/2007.

SETKÁVÁNÍ

pondělí ■■ 4. ■■ 18.30
Uzbekistán a Turkmenistán – Napříč pouští Kara-
kum i pohádkovými městy – cestopisný pořad Lukáše
Synka.

středa ■■ 6. ■■ 18.30
Popelka po čtyřicítce – otevřený dámský klub proza-
ičky a scenáristky Alexandry Berkové.

sobota ■■ 9. ■■ 9.00–20.00
6. islandský den – promítání, přednášky, besedy,
muzika, výstava, fotosoutěž – pořádá Klub island-
ských fanatiků – dobrovolné vstupné.

pondělí ■■ 11. ■■ 18.30
Jednota duše a rozumu, volba osudu – osud není
předurčen – beseda s terapeutem Milanem Štučkou.

pondělí ■■ 18. ■■ 18.30
Večer dotazů a odpovědí – Reiki, reflexní terapie,
regrese, rodinné konstelace – pořad Mistrů Reiki L.
a E. Pytlových.

pondělí ■■ 25. ■■ 18.30
Procházky historickou Prahou – Počátky husitského
hnutí a výbuch revoluce – s průvodcem Milošem
Eksteinem.

FILMOVÉ PROJEKCE

středa ■■ 13. a 20. ■■ 17.30 a 20.00
DOGORA – snímek inspirovaný pobytem v Kambodži
– Líbila se Vám BARAKA? DOGORA vás uchvátí!
Francie, 2005.

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

pondělí ■■ 4. ■■ 17.00
Letní přehlídka kurzů.

úterý ■■ 5., 12., 19., 26. ■■ 17.00–19.30
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartičkách
– Magic, Pokémon, YU–GI–OH! A další.

pátek ■■ 15. ■■ 18.00
Na svatého Víta – vystoupení dětských folklorních

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.

GALERIE
CHODOVSKÉ TVRZE
Pozvánky na výstavy
■■ VELKÁ GALERIE:
Renata Greiner – grafika 30. 5.–24. 6.
Jarmila Krečmanová
– plastiky, objekty 30. 5.–24. 6.
Soukromá vyšší škola umění a reklamy,
spol s r. o., Pošepného nám. 27. 6.–1. 7.
■■ MALÁ GALERIE:
Jindřich a Otilie Kletvíkovi – keramika 30. 5.–1. 7.

■■ SCHODIŠTĚ:
Tvrz a region v historii – novelizovaná
trvalá expozice.
Klubání – Fotografie měnící se tváře
Jižního Města. Expozici na schodišti připravil
PhDr. Jiří Bartoň.

■■ Stálý prodej grafiky. Kromě vystavených
děl probíhá také stálý prodej grafiky a keramiky
renomovaných autorů.
Srdečně zve a těší se na vaši návštěvu Milan
Martiník, kurátor galerie, tel./fax: 272 934 167

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

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

Základní umělecká škola
Křtinská 673, Praha 11

tel.: 267 900 131-5
e-mail: zus.krtinska@volny.cz

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 4. A 5. 6.
ZUŠ Křtinská 14.00–17.30 hod., 6. a 7. 6. ZUŠ J.
Růžičky 14.00–17.30 hod.

PROGRAM V ČERVNU 2007:

neděle ■■ 3. ■■ 18.00
Koncert - Komorní soubory a Pražská kantiléna
Komunitní centrum Matky Terezy

středa ■■ 6. ■■ 18.30
Absolventský koncert sál ZUŠ Křtinská

čtvrtek ■■ 7. ■■ 18.30
Absolventský koncert sál ZUŠ Křtinská

neděle ■■ 10. ■■ 18.00
Vystoupení tanečního oddělení ZUŠ

Divadlo U Hasičů

pondělí ■■ 18. ■■ 18.30
Koncert pěveckých sborů Kuřátka, Koťata, Kanti-
lénka, Pražská kantiléna Klášter sv. Anežky České

Těšíme se na vás.

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.: 602 221 823.

souborů.

sobota ■■ 16. ■■ 10.00–12.00
Kašírovaná kočička a pohádka Zvířátka a Petrovští
– pro děti od 3 let – vede Ilona Němcová.

středa ■■ 27. ■■ 9.30
Divadlo Mazec – Breptanice aneb Jejé, je už léto
tu – berte všechno s úsměvem... Těšíme se na prázd-
niny.

VÝSTAVY
■■ galerie 2. 6.–31. 7. – Pavel Holeček: Mihotání
ve vakuu osobní nory (obrazy a plastiky).

■■ malý sál 12. 6.–31. 7. – Základní umělecká škola
Praha 4 – Dunická – práce žáků ZUŠ.

■■ dvorana 1. 6.–31. 7. Štefan Kiš – Poezie krajiny II.

SOUTĚŽ
■■ do 15. října Prázdninová kamera II – 2. ročník
soutěže mladých filmařů, žáků ZŠ a středoškoláků,
jednotlivců i kolektivů na volné prázdninové téma

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

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

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

ŠACHY PRO MLÁDEŽ
JIŽNÍHO MĚSTA
Pokračování šachových turnajů mládeže Jižního
Města v roce 2007. Hraje se ve středu od 14 do 15.30
hodin v ZŠ Donovalská 40. Termíny: 13.června,12.
září, 17. října, 14. listopadu, 12. prosince. Na rok 2008
budou další termíny připraveny. Podrobné informace
vám podá Ing. Jaroslav Zvolánek, Nezvalova 83,
Praha-Zbraslav a na telefonu: 257 921 197.
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U Zeleného ptáka 1158,
Praha 4-Kunratice, 148 00

Tel.: 271 913 590, mob.: 607 534 184
Po–Pá od 10.00 do 19.00 hod.

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

UPOZORNĚNÍ
Klub bude v době dovolených od 30. července do
24. srpna 2007 uzavřen.

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

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

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

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

v 16.30 a pokročilé ve středu 17.30
■■ poradenskou činnost pro hendikepované a seniory
■■ rezervaci a prodej vstupenek – Ticketportal.cz
■■ organizování kulturních akcí nejen pro zdravotně

postižené a seniory

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

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

ZTP/P 10 Kč
ostatní 30 Kč

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

KURZY
■■ PC kurzy: přijímáme přihlášky – na individuální
kurzy měsíční nebo čtvrtletní na září až prosinec
2007.
■■ Kurzy anglického jazyka: vždy ve středu od 16
hod. pro mírně pokročilé.

VÝSTAVA
■■ Tvoříme pro radost. Výstava obrazů, keramiky, art
protis a dřevořezby Dany Kubíčkové, Olgy Siladiové
a Margarity Šináglové v prostorách Počítačového
klubu. Výstava potrvá do 7. června.

Nabízíme zdravotně postiženým možnost uspořá-
dat výstavu obrazů, grafiky nebo umělecké foto-

Hudební klub CI-5
Hotel GLOBUS
Gregorova 2115/10, Praha 4
www.ci5.cz
e-mail: malak@hotel-globus.cz

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce dobré muziky
do znovuotevřeného populárního hudebního klubu CI-
5. Klub je nyní provozován ve zcela novém prostoru
hotelu GLOBUS – Horní Roztyly, pouhé 4 min. od sta-
nice metra C. Stylové moderní prostředí, kvalitní zvuk
a dobrá muzika jsou zárukou příjemné zábavy.

Všichni jsou srdečně zváni!
Klub CI-5 opět žije a těší se na Vaši návštěvu!

Otevřeno od 18.00 do 03.00 (začátky koncertů ve 20.00)
Rezervace na tel.: 603 570 401 Dana

PROGRAM KLUBU V ČERVNU 2007

pátek ■■ 1. ■■ 20.00
90. léta – diskotéka ve stylu 90. let.

úterý ■■ 5. ■■ 20.00
Jiří Schelinger Revival – zpívá a vzpomíná jeho bratr
Milan Schelinger.

středa ■■ 6. ■■ 20.00
Silver Moon a Eva Emingerová – česko-americký
večer při swingu.

čtvrtek ■■ 7. ■■ 20.00
Beatles Revival – Help! ………..

pátek ■■ 8. ■■ 21.00
Tajemný Master – představení nového pivního speci-
álu.

úterý ■■ 12. ■■ 20.00
Zlatý orel – trampský večer.

středa ■■ 13. ■■ 20.00
Kapičky– country taneční.

čtvrtek ■■ 14. ■■ 20.00
Brazos – písničky k tanci i poslechu (nejraději mají
Copáky).

pátek ■■ 15. ■■ 20.00
Havana cocktail party – Barmanská show + fire
show.

úterý ■■ 19. ■■ 20.00
Kamarádi staré řeky – trampský večer.

středa ■■ 20. ■■ 20.00
Noví brontosauři – přijďte zavzpomínat na legendu
s mladým F. Nedvědem.

čtvrtek ■■ 21. ■■ 20.00
Pete Kaplan & Mefisto a Viktor Sodoma
– rock’n’roll.

pátek ■■ 22. ■■ 20.00
80. léta – diskotéka ve stylu 80. let.

úterý ■■ 26. ■■ 20.00
Tomáš Pergl & Eldorádo – vodácké a trampské
písně.

středa ■■ 27. ■■ 20.00
Míša Leicht a Blue Gate – trochu bluegrassu.

čtvrtek ■■ 28. ■■ 20.00
Pacifik – zve na prázdniny.

pátek ■■ 29. ■■ 20.00
Disco – prázdninová hitparáda.

VÝSTAVA NA RADNICI
HLAVY NEHLAVA

PhDr. Jiří Bartoň

Malá galerie fotografií návštěvníků Prahy 11
5.–28. června 2007

Budova Úřadu městské části 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.

Křesťanské společenství
Modletická ulice 1401, Praha 4

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

Srdečně vás zveme na nedělní bohoslužby přístupné
veřejnosti.

neděle 3., 10., 17. a 24. června 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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

PAVEL KAŠPÁREK – OBRAZY
OD 4. 6. DO 30. 6. 2007
Mgr. MgA. Pavel Kašpárek, (1976), absolvent pražské
Vysoké školy uměleckoprůmyslové, ve své tvorbě zkou-
má možnosti geometrické struktury a barevných vztahů
v rámci této struktury. Vědomě navazuje na tradice for-
málně a racionálně orientovaných proudů avant-
gardy (konstruktivismus, neoplasticismus, geometrická
abstrakce) a konstruktivních tendencí českého umění
60. let 20. stol. Východiskem prvních obrazů byla hra
Sudoku, kde hráč vyplňuje políčka čtvercové sítě čísly.
Čísla byla nahrazena barvami, čímž vznikl matematický
model skrývající se v pozadí každé kompozice. Tento pří-
stup otvírá autorovi svět takřka neomezených kombina-
cí. Tak vznikají geometrické kompozice, které jsou jednak
výrazem radosti z objevené hry s barvami, ale především
objevováním skrytého řádu, jež lze pozorným pohledem
spatřit ve veškerém univerzu, vnitřním i vnějším. Hledání
ideálních proporcí a kombinací, diváka přivede v červnu
ve vstupní hale knihovny na Opatově do světa formál-
ních, čistě výtvarných hodnot. Výstava bude zahájena
v pondělí 4. 6. v 18. hod. Olga Kučerová

DUCHOVÉ, VAMPÝŘI, UPÍŘI
A JINÁ STRAŠIDELNÁ HAVĚŤ
Knihovna Opatov (Opatovská 1754) srdečně zve všech-
ny bojsy i nebojsy na netradiční oslavu Mezinárodního
dne dětí, která se bude konat ve středu 13. 6. 2007 od
16:00 do 19:30 v různých (hrůzných?) prostorách kni-
hovny. Co na vás všechno čeká? V dětském oddělení
se budete moci zapojit do strašidelných soutěží
a vyhrát hezkou odměnu. V tvořivé dílně si vyrobíte své
vlastní strašidlo a přichystán bude také seznam těch
nejhrůzostrašnějších www adres a knižních titulů. Stra-
šidelné odpoledne zakončíme čtením z nové knihy čes-
kých hororů – Zuby nehty. Číst se bude od 18:30 do
19:30 v klubovně. Těšíme se na vás!

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.

CHCETE SE PROJET HISTORICKÝM KOČÁ-
REM PO PRAZE JAKO KRÁL?
Pro ty z vás, kteří se chtějí projet v kočáře taženém stat-
nými bělouši, je připravena tradiční prázdninová soutěž
o nejpilnějšího čtenáře. Titul Král Jírovec IV. nebo Krá-
lovna Jírovcovna II. můžete získat, pokud si v období
od 5. 6. do 31. 8. tohoto roku půjčíte, a samozřejmě
i přečtete, co nejvíce knih. Z přečtených knih vyberte
jednu nejhezčí a napište alespoň pěti větami, o čem
byla a proč se vám líbila. Na Krále čtenářů a jeho dva
rádce čeká projížďka po Starém Městě, cenné dary
a sladký dort, na ostatní soutěžící hezké dárky a účast
na královské hostině u nás v knihovně Jírovcovo
náměstí. Soutěžní knížečku se seznamem přečtených
knih, do které nezapomeňte napsat krátký obsah nej-
hezčí knížky, můžete odevzdávat do 7. 9. 2007. Trůn
Krále čtenáře čeká na svého nového panovníka!!!
A proto čtěte, čtěte, čtěte!!!
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Budova Křesťanského centra JM,
Modletická 1401, vchod E

tel.: 267 915 115,
777 870 142 – Mgr. Vlasta Hamalová

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

Domeček
Mateřské centrum Domeček – Jižní Město, YMCA Praha

3. června od 14.00 proběhne na zahradě MC Dome-
ček balónková oslava ke Dni dětí. Program bude
pro děti předškolní i školní (klub DIXIE). Na programu
soutěže s odměnami, divadlo pro děti, ohýnek...
Zkrátka se přijďte podívat a uvidíte. Vstupné Kč 30 za
soutěžící dítě.

Od 4.–8. června se koná burza hraček
a sbírka plyšáků pro Dětský domov Dolní
Počernice. Příjem hraček 4. 6. od 9.30 do
12.30 hod. Výdej 8. 6. od 9.30 do 16.00
Prodej 5–7. 6. v provozní době Domečku.
Hračky přijímáme čisté a pokud možno
zkompletované, tj. uložené v krabici nebo
sáčku. Plyšáky nemusí být čerstvě vyprané.
Hračky nevyzvednuté v pátek 8. 6. do 16.00
budou přidány ke sbírce pro Dětský domov.
Bližší info: Renata Kocmanová 776 215 618

PRAVIDELNÉ PROGRAMY:

pondělí ■■ 10.00
Herna + cyklus besed „Jak na to?“ – různá témata.

úterý ■■ 9.30–12.30
Herna + setkání nejen křesťanských maminek.

středa ■■ 9.30–12.30
Dopoledne pro nejmenší + zpíváníčko a říkanky
s Renatou.

čtvrtek ■■ 9.30–12.30
Dopoledne pro nejmenší (0–2 roky) + cvičeníčko
s prvky jogy s Věrou + anglická konverzace s Terezkou.

čtvrtek ■■ 15.00–17.30
Odpoledne pro nejmenší (0–3 roky).

pátek ■■ 10.00–12.30
Dopoledne pro všechny – hrátky s pacholátky +
tvořeníčko s Gábinou.

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

Květnového
vítězství 2126, Praha 11,

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

e-mail:
kdklubka@volny.cz

www.volny.cz/kdklubka

PROGRAM NA ČERVEN 2007

pátek ■■ 1. ■■ 8.30–11.30
Dětská párty – oslava Dne dětí v Klubíčku s návště-
vou kouzelníka Magistra Kelly

KLUBKA PRO NEJMENŠÍ
Už v době mateřské dovolené mohou maminky zapojit
své děti do různých činností, obohatit je o základy rozlič-
ných dovedností a rozvíjet jejich schopnosti před vstu-
pem do mateřské školy. Všestranné možnosti nabízí
dětem od dvou let v doprovodu rodiče KD Klubka.
Jde o hodiny CVIČENÍ, kde formou básniček, rytmic-
kých popěvků a zábavných říkanek postupně děti pro-
cvičují celé tělo, rozhýbávají a rozcvičují 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 zanedbatelné, že poznávají i kon-
takt s jinými dětmi, nutnost se rozdělit, ale i poslech-
nout jednoduchý pokyn. Cvičení probíhá vždy
v pondělí od 9.30 do 10.15 hod.
V POHYBOVĚ ESTETICKÝCH kurzech mají děti
s rodiči zase možnost vyzkoušet základní výtvarné
techniky, procvičit si první dětské písničky s vlastním
doprovodem hudebních nástrojů a osvojit si počáteční
jednoduché vědomosti – o zvířátkách, ročních obdo-
bích, názvech prstů, číslech apod. Tyto kurzy probí-
hají v úterý dopoledne a děti jsou v nich zařazeny
podle věku a schopností.
V novém školním roce se těšíme na všechny malé
návštěvníky s jejich doprovodem.

DALŠÍ AKTIVITY

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

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

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

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

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

ROZVRH KLUBÍČKA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KD KLUBKA
NABÍZÍ PRONÁJEM

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

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

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA S JANOU
Vstupné 50 Kč – v ceně je vstup + materiál.
1 ks výrobku si můžete odnést s sebou domů.

pondělí ■■ 4. ■■ 15.00–18.30
Decoupage obrázek tentokrát s rámečkem a použití
3D efektů.

pondělí ■■ 18. a 25. ■■ 15.00–18.30
Decoupage na textil, doneste si vlastní tričko, polštá-
řek, prostírání....

PROGRAM V ČERVNU
Témata besed Jak na to?

pondělí ■■ 18. ■■ 10.00
Neplodnost a jak ji lze řešit (Mgr. L. Peyerlová).

pondělí ■■ 11. ■■ 10.00
Jak vrátit vztahy k radosti (etikoterapeut, Z. Hoff-
manová).

Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nabízí
pomoc při orientaci v antikoncepci, přirozenou a bezpeč-
nou metodu vyhnutí se těhotenství, hledání příčin
neplodnosti apod. Poradnu mohou navštívit ženy, dívky či
páry. Přijít můžete i s dětmi, které si mohou pohrát
v herně. Poradenství je zdarma. Za kvalitu poradců ručí
CENAP, Hybešova 40, Brno (cenap@volny.cz). Nutno se
objednat na tel.: 777 200 431, Erika Oberfalcerová,
e-mail: ppr.por@quick.cz.
„Jak na to?“. Besedy se zajímavými lidmi na téma
z oblasti rodiny, výchovy dětí, mezilidských vztahů
apod. Besedy se konají každé PONDĚLÍ. Oslovili jsme
odborníky ale i „obyčejné“ maminky s bohatými zku-
šenostmi a tito lidé jsou ochotni se s námi podělit
o své názory a rady, např. problematika vztahů v rodi-
ně, zdravý vývoj dítěte apod. Při každém setkání bude
během cca 20 minut čas na přednášku a pak budeme
mít čas si u kafíčka všichni spolu o tom, co jsme sly-
šeli, povídat, bude čas na dotazy k přednášejícím
i možnost téma doplnit z vlastních zkušeností.

Odpovědi na vaše dotazy a témata se dozvíte
na tel.: 777 870 142 – paní Vlasta Hamalová

Mateřské centrum hledá maminky (tatínky), kteří
by byli ochotní vzít si aktivně službu některý den
v týdnu, případně mohli pomoci při jednorázo-
vých akcích. Výhodou je vstup zdarma, na jedno-
rázové akce vstup poloviční. V případě zájmu
kontaktujte Vlastu Hamalovu tel.: 777 870 142.

Den pro děti – Opatovské korálky
Budou se konat dne 10. 6. 2007 v Centrálním

parku Opatov, od 13.00 hod.

Pořádá Občanské sdružení JAKA, Sadová 8,
Zdiměřice, 252 42, tel.: 241 931 665, 603 817 104.

Vstupné: děti dobrovolné, dospělý 30 Kč.
Z programu se můžete těšit na:

V. Upír Krejčí, Míša Dolinová, divadélko SKAZKA,
duhové bubliny a další.

Více info na www.jaka.cz
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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 ČERVNU 2007:

sobota ■■ 2. ■■ 9.30–11.30
Slon ve městě. Akce se koná ve spolupráci s Policií hl.
m. Prahy. Na zahradě DDM Šalounova bude připraveno
dopravní hřiště a vy, si můžete vyzkoušet, jak umíte pra-
vidla silničního provozu a dopravní značky. S sebou kolo,
koloběžku nebo tříkolku a dobrou náladu. Čeká na vás
i sladká odměna. Vstup zdarma. Určeno pro děti od 4
do 11 let. Místo: zahrada DDM JM, Šalounova.

sobota ■■ 2. ■■ 14.00–16.00
Batika. Výtvarný kurz z cyklu Pojďme si hrát pro děti
od 10 let, mládež a dospělé. Program: Batika – tradič-
ní i netradiční. Vstupné: 40 Kč/účastník. S sebou: trič-
ko nebo materiál k batikování, provázek, popřípadě
barvu Duha. Místo: DDM JM, Šalounova. Kontaktní
osoba: PaedDr. Marie Glaserová.

sobota ■■ 9. ■■ 9.30–11.00
Hlavolámání. Setkání zájemců o netradiční deskové
hry, hlavolamy a rébusy. Určeno pro volně příchozí
děti a mládež od 10 let do 15 let. Vstup zdarma.
S sebou přezutí. Místo: DDM JM, Janouchova. Kon-
taktní osoba: Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■ 9. ■■ 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 ■■ 9. ■■ od 19.00
Příběhy nečekaných konců. Život s muži je krásný,
ale bez nich …leckdy ještě hezčí. Využít se musí
každá nepatrná šance. Pět povídek na pomezí detek-
tivky a hororu. Jemný humor, hravý styl a nečekaný
konec. Představení Dramatického experimentálního
souboru DĚS. Námět: Roald Dahl. Režie: Barbora Jež-
ková a Veronika Belešová. Adaptace scénáře: Vzhůru
k nebesům – Daniela Fialová; Skopové na porážku –
Míša Rovenská; Paní domácí – Dóda Erlmanová; Paní
Bixbyová a kožich od Plukovníka – Pája Erlmanová;
A nyní mne propusť v pokoji . . . – Andrejka Palová
a Hanka Jandová. Hrají: Cvetkovičová Kateřina, Erlma-
nová Dominika, Erlmanová Pavlína, Fialová Daniela,
Jandová Hana, Palová Andrea, Palová Michaela,
Rovenská Michaela, Vinklát Marek. Distribuce vstupe-
nek v DDM Jižní Město. Místo: Žižkovské divadlo
Járy Cimrmana, Štítného 5, Praha 3.

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

čtvrtek ■■ 21. ■■ od 17.00
Hurá prázdniny! Vystoupení dětí z kroužků DDM
JM. Místo: Žižkovské divadlo, Štítného 5, Praha 3.
Vstupenky jsou k dispozici pouze na recepci DDM
JM, Šalounova 2024, nelze rezervovat.

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

KLUB BEROUN
Klub pro volně příchozí mládež. Air hokey, kulečník,
fotbálek, šipky, nové stolní hry, stiga hokej, projek-
tor,hudební aparatura, africké bubny – djembe.
Otevřeno: pondělí–čtvrtek, 16.00–20.00 hodin;
pátek, 15.00–19.00. Vstup zdarma, platí i pro akce.
Místo: DDM JM, Šalounova. Další informace nalez-
nete na www.ddmjm.cz. Kontaktní osoba: Zbyněk
Lála.

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

LETNÍ TÁBORY 2007:

■■ Hošťka – U Dubu (hry v přírodě a sport)
Termíny: 20. 7.–3. 8. (věk: 7–15 let) a 3. 8.–24. 8.
(věk: 7–16 let)

■■ Hošťka – Zelená louka (hry v přírodě a sport)
Termíny: 30. 6.–14. 7. (věk: 7–14 let), 14. 6.–28. 7.
(věk: 7–15 let) a 11. 8.–25. 8. (věk: 7–15 let),

■■ Kozojedy
Termíny: 15. 7.–22. 7.(věk: 5–10 let) –hry v přírodě
a sport 15. 8.–25. 8. (věk: 8–16 let) – míčové hry,
sport.

■■ Fundus Instructus – Lubenec (táborová škola)
Termín: 29. 6.–6. 7. (věk: 17–26 let)

■■ Španělsko – Costa Brava (rekreace u moře)
Termíny: 22. 7.–4. 8. (věk: od 8 let), 2. 8.–15. 8.
(Věk: od 8 let), 13. 8.–26. 8. (Věk: od 10 let)

Další informace naleznete na webových stránkách
nebo kontaktech DDM JM.

Tábory jsou finančně dotovány
Magistrátem hl. m. Prahy.

Další informace na www.ddmjm.cz.

Za několik dnů si děti ve školách Prahy 11,
tak jako v celé naší republice, vyzvednou

svá vysvědčení a s větší či menší radostí je
předloží doma rodičům. S velikou radostí při-
vítají však všichni, děti i rodiče, nastávající
prázdniny.

Ohlédněme se za uplynulým školním
rokem spolu s dramaturgií pro děti a mládež
Kulturního centra Zahrada a podívejme se na
několik čísel.

Téměř 50 pořadů pro školky, školy a škol-
ní družiny navštívilo v Zahradě více než 5 000
dětí, 7 představení Zimní divadelní Zahrady
přesně 976 diváků. Za celou řadu účinkují-
cích jmenujme Divadlo Andromeda, Divadlo
Mazec, The Bear Education Theatre, nebo
agenturu Danny, která se zabývá problémový-

mi tematy (drogy, násilí apod.). Standardní
nabídka pořadů vycházela ze zkušeností dra-
maturgie Kulturního centra Zahrady. V rámci
dobré spolupráce byla doplněna žádostmi jed-
notlivých škol o určité pořady a podle mož-
ností také realizována.

Poslední představení před prázdninami
určené školkám a 1. stupni základních škol se
jmenuje Breptanice a Divadlo Mazec se jím ve
středu 27. 6. v 9.30 rozloučí se školním
rokem.

Loučíme se i my s uplynulým školním
rokem, přejeme dětem krásné prázdniny
a pěkné léto vám všem. Ať žije nový školní rok
2007–2008.

Jaroslav Kratochvíl,
Kulturní centrum Zahrada

Léto s Pánem mikrofonů

Stále ještě nevíte, kam na prázdniny?
Chtěli byste jet na tábor, ale žádný běžný

vás nezaujal? Pojeďte s námi po stopách Pána
mikrofonů! Rozhlasové vysílání je v nebez-
pečí! Pán mikrofonů ovládl všechny frekven-
ce a nikoho do éteru nepustí. Někdo musí
zastavit jeho řádění! Chcete strávit čtrnáct
letních dní s bezvadnou partoumalých novi-
nářů, vyzkoušet si týmovou redakční práci,
vytvořit si vlastní pořad a hlavně – užít si
spoustu legrace v krásném prostředí Pilské-
ho mlýna? Zveme vás na náš netradiční
novinářský tábor, letos speciálně zaměřený
na rozhlasovou činnost. Hlaste se co nejdří-
ve! Poštou na adresu DTA, Na Nivách 314,
141 00, Praha 4, e-mailem na dta@cmail.cz,
telefonem na 241 484 321. Obratem vám
pošleme podrobnější informace a přihlášku.
A pospěšte si, počet míst je omezen!
Termín: 21. 7.–5. 8. 2007
Místo: rekreační středisko Pilský mlýn,
poblíž Blatné
Ubytování: chatky
Stravování: 5x denně
Program: Dopoledne jsou věnována zákla-
dům psané a zejména rozhlasové žurnalisti-
ky. Nemine vás trocha teorie, co nikoho
nezabije, také práce s mikrofonem, střih,
moderování, tvorba vlastního pořadu
a navíc i vysílání pro Český rozhlas 2 Praha.

Odpoledne se můžete těšit na celotábo-
rovou hru, bojovky, sportovní aktivity, kou-
pání, výlety a spoustu dalších aktivit.

Více informací na www.dta.zde.cz

Hurá na prázdniny
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Středisko
ekologické
výchovy
hl. m. Prahy

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

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

AKCE PRO VEŘEJNOST V ČERVNU 2007:

sobota ■■ 2. ■■ 9.30–12.00
Svatojánské putování pro nejmenší. Budeme si
povídat o svatojánských zvycích. Uděláme si něco
pěkného z barevného slaného těsta. Zazpíváme si
jarní a letní písničky. Na cestě za zvířátky si popovídá-
me o svatojánských zvycích. Vyrobíme si panenku
nebo panáčka z trávy. Budeme hledat svatojánský
poklad, ale ten střeží skřítek a pošle nás pro něj do
černého lesa s jeho strašidelnými pomocníky. Ale bát
se nebudeme! Když poklad získáme, skřítek nám za
odměnu ukáže, jak se opéká chlebová placka na
ohništi. Při opékání placek si zazpíváme, napijeme se
čaje a povíme si, co znamenal pro naše předky svato-
jánský oheň. Z cyklu „Putování za českými zvyky
a obyčeji“, který probíhá v mateřském klubu Mateří-
douška. Nutná rezervace! Žádáme rodiče, aby děti
vhodně oblékli, na procházku za zvířátky půjdeme za
každého počasí. Za pěkného počasí je k dispozici
zahrada Mateřídoušky.

středa ■■ 6. ■■ od 17.30
přednáška Dítě školou povinné – nejvytíženější
tvor na této planetě. Mateřský klub Mateřídouška
zve všechny příznivce zdravého životního stylu na
další z přednášek, která je tentokrát zaměřená na
zhodnocení přirozených potřeb dětí a povede nás
k zamyšlení, zda vzdělávací normy, výchovné postupy
a stále větší penzum požadovaných znalostí našich
dětí tyto přirozené potřeby respektují. Přednášející,
p. Dr. Lukáš Dostál z firmy Weleda, je odborníkem na
slovo vzatým, sám otcem 4 dětí přednáší v mateř-
ských centrech o kosmetice, výživě a harmonické
výchově dětí.

pondělí ■■ 11. ■■ 15.00–16.00 a 16.30–17.30
Skrytý život v půdě. Víte, kolik žije v půdě různých
živočichů a jaký mají význam pro přírodu? Chcete-li
tato tajemství poodhalit, zúčastněte se s námi krátké
výpravy v našem areálu.

středa ■■ 13. ■■ 9.30–12.30
Víme, co jíme? Přijďte si vyzkoušet jak zdravě, chut-
ně a levně zařadit do našeho jídelníčku produkty biolo-
gického zemědělství. Tentokrát na téma: „Nápoje
a saláty, bylinky a tipy na léto“. Součástí je i procház-
ka 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!

sobota ■■ 16.
Cesta na severozápad (zájezd). Projedeme autobu-
sem krajem pískovcových skal, borových lesů, zajíma-
vé květeny, malebných chaloupek a dávné historie.
Na Kokořínsko i kousek dál, do kraje Máchova srdce.
Nutná rezervace! Koná se za každého počasí!

úterý ■■ 19. ■■ 10.00–12.00
Léčivé setkání od srdíčka k srdíčku.Povídání s dlou-
holetou paní učitelkou a lidovou léčitelkou
Mgr. Naděždou Neprašovou o bylinkách, léčivém
magnetismu, o lásce, bolesti, zdraví a nemoci. Pro
děti jsou k dispozici hračky v herně. Probíhá v mateř-
ském klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme i další
zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezervace!

středa ■■ 20. ■■ 9.00–13.00
Tvořivá středa v mateřské klubu.Vlastní originální
trička technikou šité batiky a frotáže. S sebou: 2 trič-
ka, která si chcete ozdobit, materiály se zajímavým
povrchem(na frotáž) – např. mušle,...jehlu a nit. U nás
dostanete: barvy na textil, šablony Probíhá v mateř-
ském klubu Mateřídouška, nutná rezervace!

V Ladech 10
Šeberov
Kazatel:

Mgr. Robert Hart
www.cb.cz/praha4

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

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

PROGRAM V ČERVNU 2007:

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

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

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

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

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

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

čtvrtek ■■ 21. ■■ 14.00–20.00
Svatojánské slavnosti. Oslava obyčejů slavností let-
ního slunovratu a křesťanského svátku sv. Jana Křtite-
le. Tvůrčí dílničky, skřítkové, víly, svatojánské koření,
medobraní a svatojanský oheň. Akce je součástí cyklu
„Ladův rok na Toulcově dvoře“.

středa ■■ 27. ■■ 10.00–12.30
Být, či nebýt? Program pro všechny, co nechtějí žít
stylem „po nás potopa“. Tentokrát si popovídáme
o fyzické a duševní spolupráci s přírodou. Probíhá
v mateřském klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme
i další zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezervace!

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

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

Nízkoprahový klub
občanské sdružení,
Proxima Sociale

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

www.proximasociale.cz

OTEVÍRACÍ A KONTAKTNÍ HODINY
Po 14.00–20.00 klub Petr a Petra
Út 14.00–20.00 klub Petra
St 14.00–20.00 klub Petr a Petra
Pá 14.00–20.00 klub Petr a Petra
JOB KLUB JOB KLUB C@FÉ
Po 14.00–18.00 hod. Út 9.00–16.00 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

Českobratrská církev evangelická
Donovalská 2331/53, Praha 11

farář: Tomáš Bísek, tel.: 271 910 339
e-mail: sporilov@evangnet.cz
http://sporilov.evangnet.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Bohoslužby – neděle v 9.30 – děti mají vlastní program
Odpoledne pro starší a osamělé – středa od 14 hodin
– farář bude přítomen k osobním rozhovorům
Biblické hodiny pro děti – středa v 18.00

PROGRAM V ČERVNU 2007

neděle ■■ 3. ■■ 9.30

Bohoslužby s kázáním emeritního synodního senio-
ra Pavla Smetany.

neděle ■■ 3. ■■ 11.00

Hudební matiné – Ludvik van Beethoven, Klavírní
trio č. 5 D–dur, Dmitrij Šostakovič, Klavírní trio č. 1.
Účinkují: Vlastimil Jurčík – klavír, Ondřej Kvita – hous-
le, Marie Waldmannová – violoncello.

neděle ■■ 17. ■■ 18.00

Ekumenické bohoslužby.

středa ■■ 20. ■■ 19.00

Meditace v anglickém jazyce.

Pro další program sledujte www stránky
a vývěsku před kostelem.
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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 19.30

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 osobnosti a svatí, církevní doku-
menty aj.), ale i literaturu zabývající se ději-
nami všeobecně, uměním, cestopisy,
beletrií, mapami a literaturou 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 filozo-
fických a náboženských pohledech na život, prohlubo-
vat svoji modlitbu, meditovat o žalmech a hovořit
o dalších zajímavých otázkách, na pravidelné středeční
setkávání do farního 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

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 ČERVNU 2007:

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

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

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

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

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

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

■■ 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 otevírány 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 HOL-
ČIČKY OD 3 LET – pro děvčata od 3 do 5 let. Naučí
se základy práce s tělem, seznámí se s lidovým
a výrazovým tancem. Cvičení probíhá v úterý odpo-
ledne, děvčátka 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 správ-
ných pohybových návyků. Zařazeno je i posilování
oslabených svalových skupin. Pondělí a středa odpo-
ledne.

■■ 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 ČERVNU 2007:

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

čtvrtek ■■ 7. ■■ 19.00
HALÓ, HELO! aneb večer na podporu účasti
tělesně postižené výtvarnice v oboru keramiky
a malby na sklo, nominované na japonskou abilympi-
ádu. Zpěv Andrea Hauerová, host za NINIVE Krnov
Jan Kuba, kytara a zpěv Petr Urbánek. Redakce
BABINET.CZ vyzývá všechny autory, publikující
v rubrice DOTEKY MÚZY svoji tvorbu, jakož i všech-
ny přátele a ostatní zájemce, k setkání s autorským
čtením ve prospěch Hely Nejedlé. Součástí večera
bude dražba atraktivních předmětů z dílen redaktorů
Babinet.cz Juraje Kizáka, Hany Formánkové, Libuše
Čihákové, Jany Šulcové, Jarmily Moosové aj. sym-
patizujících dobrovolných dárců i „veselá tombola“.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude bezpro-
středně zaslán na konto „Abilympiáda v Japonsku“
ve prospěch paní Hely.

středa ■■ 13. ■■ 19.00
Satsang Roberta Adamse, žáka Ramana Mahár-
šiho – Velké Já. Přednáší filozof, jogín, autor čet-
ných knih s duchovní tématikou PhMr. Rudolf
Skarnitzl.

čtvrtek ■■ 14. ■■ 19.00
Mimosmyslová komunikace - souvislosti. Máte
možnost na chvilku vstoupit do světa, který podle
názoru většiny neexistuje. Zkuste to, a uvidíte, zda ho
také zavrhnete nebo budete dále rozvíjet. Zvolit si,
čím se chceme zabývat, je na každém z nás, stejně
jako cesta, pro kterou se kvůli tomu rozhodneme.
Přednáší Ing. Věra Slavíková.

pátek ■■ 15. ■■ 19.00
Cesta světla. Multimediál. pořad z projektu Via Lucis
k 415. výročí narození J. A. Komenského. Úvodní
slovo Adolf Inneman, přednes Milan Friedl, hudební
doprovod Josef Krček, projekce obrazů a snímků
NASA z vesmíru Zdeněk Hajný.

středa ■■ 20. ■■ 19.00
Jak je důležité odpouštět i sobě. Život nám mnoh-
dy nadělí těžké zkoušky. Je důležité pochopit souvis-
losti a nežít s pocitem viny. V odpuštění je lék pro
Duši. Přednáší etikoterapeutka Zdenka Hoffmanová
(www.radostnyzivot.eu).

čtvrtek ■■ 21. ■■ 19.00
Cesta z deprese. Mnohorozměrná meditace
PhDr. Patricie Anzari, CSc. Svým unikátním způso-
bem vede diváky neobvyklými cestami s hudbou po
hvězdách a světem obrazů Z. Hajného.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA:

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

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

OTEVŘENO:

Galerie a prodejna: středa až neděle 14.00–19.00

Křišťálová čajovna: středa–neděle 14.00–19.00
sobota 19.00–22.00 vstup zdarma

V červenci a srpnu budou galerie a čajovna
otevřeny: středa až neděle 14.00–19.00 hod.

Vstupné do galerie a čajovny 60 Kč,
děti a senioři 35 Kč, ZP, ZTP, ZTP-P zdarma.
Ceny vstupenek na pořady 40 Kč až 120 Kč
v předprodeji v pokladně galerie.

Vstupenka na pořad platí
také pro návštěvu galerie před pořadem.

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

e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

GALERIE
CESTY KE SVĚTLU
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Modletická 1401, Praha 11
mobil: 774 171 556

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

PROGRAM V ČERVNU 2007:

neděle ■■ 3. ■■ 14.00
Balonková oslava ke Dni dětí, soutěže pro děti
předškolní i školní, divadlo, ohýnek (Zahrada u vchodu
E).

pondělí ■■ 11. ■■ 10.00
Zdenka Hoffmanová, etikoterapeut: Jak vrátit vzta-
hy k radostí, beseda z cyklu „Jak na to“ (Mateřské
centrum Domeček, vchod E).

pondělí ■■ 11. ■■ 16.00
Křesťanské strany v politickém systému, přednáš-
ka v rámci setkání Sdružení křesťanských seniorů
(Klub D.N.A., vchod E).

pondělí ■■ 18. ■■ 10.00
Mgr. L. Peyerlová: Neplodnost a jak ji lze řešit,
beseda z cyklu „Jak na to“ (Mateřské centrum
Domeček, vchod E).

PRAVIDELNÉ PROGRAMY:

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

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

■■ Anonymní alkoholici (každá středa od 17.30,
vchod B).

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

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

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

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

e-mail: ymkarium@ymca.cz

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

Informace
o aktuálním programu
na plakátech
nebo na internetu

Otevřený klub ve stylu čajovny
s doprovodným programem.

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB MLÁDEŽE
YMKÁRIUM VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

Kulturní přehled připravila Jana Jelínková

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

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

PROGRAM V ČERVNU 2007:

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek ■■ 9.30–11.30
Klub seniorů. Info: Petr Koťátko, 608 526 153,
kotatko.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 ■■ od 18.30
Teen club: pro teenagery 14–19 let. Info: Jodi
Oppenhuizen, 737 382 803, jizni.mesto@cb.cz

LETNÍ TÝDENNÍ POBYT
S VÝUKOU ANGLIČTINY
1.–7. 7. v Janských Lázních. Info a registrace:
www.cb.cz/jizni.mesto, 737 382 803

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

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

KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Soukromá umělecká škola Altera Pars nabízí Kera-
mické dílny pro dospělé: každou střdu 16.30–18.00
hod. Výroba originálních květináčů, zdobení engobou,
malba glazurou, možnost točení na hrnčířském kruhu
(Rezervace na tel: 603 180 180, K. 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 a čt 10–12 a 13–18 hod.

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

Těšíme se na vaši návštěvu. Poradci OP JM.

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

Ve dnech 26. května–28. června 2007 pořá-
dá Státní oblastní archiv v Praze výstavu

Slavné osobnosti ve fondech středočeských
archivů. Výstava představuje typologicky
bohatý písemný i obrazový materiál z archiv-
ních fondů Státního oblastního archivu
v Praze a státních okresních archivů Středočes-
kého kraje, které se týkají více než padesátky
slavných Čechů, kteří dosáhli věhlasu a uzná-
ní nejen celozemského, ale mnohdy i celosvě-
tového. K vidění tak budou kupříkladu ukázky
z korespondence Františka Palackého, Antoní-
na Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo Emy
Destinnové, rukopis Pamětí Mikuláše Dačic-
kého z Heslova z roku 1593, deníky Zdenky
Braunerové a Emila Kolbena, ukázky ze soud-
ních spisů týkajících se Karla Havlíčka Borov-

ského, Tomáše G. Masaryka, Karla Čapka či
Vítězslava Nezvala, plány domů Josefa Lady
a Vladislava Vančury. Stranou nezůstane ani
zajímavý fotografický materiál a atraktivní
dobové plakáty k filmům s Lídou Baarovou,
Adinou Mandlovou, Vlastou Burianem nebo
Zdeňkem Štěpánkem. Celkem se jedná o bez-
mála 160 exponátů z období od konce 16. sto-
letí do konce století uplynulého. Výstava se
koná v Archivním areálu Chodovec, Archivní
4, Praha 4. Otevřena je každý den kromě
pátku od 10.00 do 17.30 hod. Vstup je volný.
Spojení ze stanice metra Opatov: autobus
č. 213, zastávka Chodovec. Spojení ze stanice
metra Chodov: autobus č. 115, zastávka Měst-
ský archiv nebo Chodovec. Další informace na
www.soapraha.cz.

Výstava Státního oblastního archivu v Praze


