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Soubor Hájíček Základní umělecké školy Jižní
Město není mezi ostatními folklorními muzikami

žádným nováčkem. Již deset let hraje své lidové písně
na nejrůznější náměty po všech koutech republiky
a poslední tři roky se dokonce věnuje i klasické
orchestrální činnosti.

Přestože během svého působení vyjel se svým
repertoárem několikrát do zahraničí, například do
Německa, Rakouska a na Slovensko, nikdy se mu
zatím nedostalo takové příležitosti jako letos.

V rámci padesátiletého výročí založení Evropské
unie pozvala totiž soubor Hájíček česká velvyslankyně
v Abu Dhabi paní JUDr. Věra Jeřábková, CSc. na
desetidenní koncertním turné po Spojených arab-
ských emirátech, kterého se zúčastnil ve spolupráci
s místním Emirates Youth Symphony Orchestra, pod
vedením dirigenta Riada Kudsiho.

Hájíček aneb Czech Youth Orchestra, složen z mla-
dých hudebníků ZUŠ Jižní Město, Pražské konzerva-
toře a Hudebního gymnázia Jana Nerudy, vystupoval
pod taktovkou svého šéfdirigenta Jiřího Janouška
a profesorským dohledem ředitele ZUŠ Jižní Město
Mgr. Františka Hlucháně.

Turné dopadlo nad očekávání úspěšně. Koncerty si
získaly ohlas emirátské veřejnosti, tisku a televize
a všeobecně byly přijímány srdečně.

Ze všech deseti koncertů lze považovat za největší
úspěch například krásný koncert v Abu Dhabi pro čes-
kou ambasádu, vystoupení na Dubai American Uni-
versity a především koncert v Sharjah, který si s chutí
vyslechl i následník trůnu.

Vnímavé publikum oceňovalo především výbor-
nou dramaturgii vystoupení. Každý koncert se skládal
jak z části orchestrální, tak z části folklorní. Zazněla
díla klasicistní i romantická, autorů jako jsou napří-
klad G. Rossini, J. Brahms, P. I. Čajkovskij, B. Sme-
tana, A. Dvořák, F. Mendelessohn-Bartholdy či W.
A. Mozart, v nichž orchestr doprovázel vynikající
sólisty, významného syrského klavíristu Gaswana
Zerikly a mladou českou houslistku Markétu Janouš-
kovou.

Druhou polovinu programu vyplnily lidové písně
folklorního souboru Hájíček, jehož radostný projev
a brilantní instrumentalita nezůstaly bez řádného oce-
nění publika.
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Jižního Města.
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Nechceme likvidovat
kulturu na Jižním Městě
a nelikvidujeme ji.
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Jižní Město hostí festival,
který pomůže dětem.

CYKLOTRASY

Přijďte si prohlédnout
Studii cyklotras
a cyklostezek na území
Jižního Města.

Hudebníci základní umělecké školy
reprezentovali Jižní Město v Arábii

Hudebníci jihoměstského souboru Hájíček rozvinuli vlajku Prahy 11 v hlavním městě Spojených arab-
ských emirátů Abu Dhabi. FOTO: ZUŠ JM



Nechceme likvidovat
kulturu na Jižním Městě
a nelikvidujeme ji
■ Obyvatelé s vámi hovoří a vám píší na
téma kultura na Jižním Městě. Vyjadřují
obavy, že se vedení radnice se chystá kul-
turu likvidovat. Tvrdí, že městská část dává
na kulturu méně peněz. Jakým způsobem
se bude podpora kultury vyvíjet?

Už samo tvrzení, že radnice dala méně peněz na
kulturu, není pravdivé. Úřad městské části dává
v letošním roce na provoz kulturních domů zři-
zovaných městskou částí méně peněz než tomu
bylo dosud. To pravda je. Peněz na kulturu ale
méně není.

Jestliže problém rozebereme od počátku,
musíme si definovat to, co bude mít obec zájem
podporovat.

Městská část vlastní tři kulturní domy. Nej-
starším objektem na území Jižního Města je Cho-
dovská tvrz, což je určitě místo hodné podpory.
Podle mého názoru tento prostor v dobrém slova
smyslu naprosto stačí k uspokojení potřeb gene-
račně a kulturně vyspělého publika – vážná
hudba, výstavy a jiné. Tvrz je pro tyto aktivity na
Jižním Městě ideálním prostorem. V každém pří-
padě zůstane zachována a není ani řeč o tom, že
by tomu mělo být jinak.

■ Pro letošní rok se výrazně snížil příspěvek
na KD Opatov. Jak se bude jeho osud dále
vyvíjet?

KD Opatov je v současné době středisko příspěv-
kové organizace Chodovská tvrz a toto středisko
jako takové ke 30. červnu končí. Důvodů je něko-
lik. Nabídka programů, kterou KD Opatov
poskytuje, je čistě komerční. Ve chvíli, kdy přijde
fanoušek jakéhokoliv žánru, jeho návštěva se
komerční stává. Obec má zájem na rozvoji široké
palety programů, ale nemůže na zájem diváka
doplácet 5 milionů ročně.

Za druhé: budova, v níž KD Opatov sídlí, sice
není v havarijním stavu, ale je ve stavu velmi špat-
ném. S tím je nutné něco udělat, objekt je třeba
rekonstruovat. Na rekonstrukci kulturního domu
v těchto prostorách byl zpracován projekt a před-
běžný rozpočet. Ten se pohybuje v řádech desítek

milionů korun. Představa, že dáváme do tohoto
zařízení desítky milionů korun proto, aby tam
mohly být provozovány dotované koncerty, je pro
nás špatná cesta. Proto jsme tuto myšlenku zavrh-
li a KD Opatov svoji činnost ukončí. Úvaha je
taková, že by prostory mohly být zrekonstruová-
ny pro potřeby zdravotnického zařízení, které roz-
šíří současnou nabídku v rámci polikliniky
Opatovská. O definitivním řešení rozhodne gene-
rel zdravotnictví a stavební průzkum objektu.

■ Další objekt je KC Zahrada. I tady jsou urči-
té obavy z toho, jak bude dále fungovat?

Situace je obdobná jako u Chodovské tvrze.
V každém případě zůstane KC Zahrada zachová-
na. Městská část do budovy v minulosti vložila
značné finanční prostředky. Budova je dnes sta-
vebně a dispozičně upravena tak, aby se tam akti-
vity – divadlo, kino, kurzy, přednášky, semináře,
školení – mohly konat. Také do budoucna máme
zájem, aby tomu tak bylo.

Nicméně opět je to o penězích a efektivitě
jejich vynaložení. Jsme přesvědčeni o tom, že sou-
časný stav ve formě příspěvkové organizace, jejíž
provoz dotuje městská část, je nepřijatelný a pro
městskou část nevýhodný. Víme, že to lze dělat
jiným způsobem.

■ Jaká je tedy další možná varianta?
Jedním ze způsobů je forma obecně prospěšné
společnosti. V tu chvíli kulturní centrum může
čerpat i jiné finanční zdroje. Nejen z městské
části, ale i z magistrátu hlavního města, ministers-
tev, různých nadací apod. Druhá varianta: Za
jasně stanovených podmínek, při zachování větší
části současné nabídky objekt pronajmout sou-
kromému subjektu s tím, že dotace ze strany
městské části bude nulová.

■ Která varianta je reálnější?
Myslím si, že reálnější je, že KC Zahrada bude
obecně prospěšnou společností, kterou bude ze
sta procent vlastnit městská část. Nicméně rada
vyhlásí záměr pronájmu kulturního centra. V pří-
padě, že se nabídky objeví, posoudíme, zhodno-
tíme a podle toho se budeme rozhodovat dále.
V případě příznivých nabídek je možné uvažovat
o pronájmu, v případě, že by nabídky nebyly příz-
nivé, přikloníme se k variantě obecně prospěšné
společnosti.
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Přednášeli na mezinárodní konferenci. Tajemnice Úřadu
MČ Praha 11 Simona Klimakovská vystoupila 10. dubna naMezinárod-
ní vědecké konferenci bezpečnostního managementu. V sídle Policejní
akademie České republiky prezentovala antikorupční program naší měst-
ské části. Příspěvek k téže problematice přednesl i starosta DaliborMlejn-
ský. Podrobnosti najdete na internetové adrese www.praha11.cz. ◗

Centrum zdravého života.
V Kulturním centru Zahrada zahájilo
10. dubna činnost Centrum zdravého
života. Začíná se tak naplňovat hlav-
ní a stěžejní náplň činnosti občanské-
ho sdružení Zdraví-život. Svou stálou
divadelní scénu zde nalezne speciální
černé divadlo, které má již více než
desetiletou tradici a zpracovanou
dopravní prevenci ve dvou divadel-
ních představeních. Na činnosti cent-
ra se bude mimo jiných finančně
podílet i Nadační fond manželů
Klausových. ◗

Stolní tenisté bojovali o postup. V sobotu 14. dubna se
v hale TTC Elizza v Mikulově ulici 1583 povzbuzovalo a skandovalo.
Hrálo se tu totiž 1. utkání o postup jihoměstského družstva do extra-
ligy. Soupeřem nadmíru silným byl Avex Zlín B. Konečný stav vyzněl
5:9 v neprospěch našeho družstva. Šance na postup ještě zůstává, k dal-
šímu utkání však tým odjíždí na horkou půdu soupeře. ◗

U Botiče po ránu. Když chcete ráno fotografovat za Křeslicemi, ale
necháte si ujet autobus, pak stojí zato dojít na okraj Petrovic a opatrně
sejít k Botiči. Stezka, která po jeho břehu směřuje proti proudu k souto-
ku s Pitkovickým potokem, vám nabídne jinou atmosféru, než za tep-
lých odpolední. Na chvíli zapomenete, jak blízko je k civilizaci. ◗

Maškarní bál. Ve středu 28. 3. 2007 se konal v Základní škole
Ke Kateřinkám maškarní karneval. Zúčastnili se ho nejen žáci prvního
stupně, ale i jejich sourozenci a předškoláci s rodiči. Karneval zahájily
dívky, které cvičí aerobik v kroužku paní učitelky Hájkové. Jejich
vystoupení všechny rozproudilo, a tak již mohla začít přehlídka masek.
Nejlepší nositelé masek získali hodnotné ceny. Potom přišla na řadu
diskotéka, na níž se všichni účastníci karnevalu opravdu vyřádili. ◗

Budoucnost pivovarnictví. Ve středu
23. května v 17 hodin se koná v Chodovské
tvrzi přednáška hosta regionální Společnosti
přátel historické vlastivědy (SPHV) Mgr. Zbyň-
ka Holana na téma Současné pivovarnictví u nás a pivovarnictví
v Praze 11 v budoucnosti. ◗

Přecházení bude bezpečnější.Všechny děti zMateřské školy Sta-
chova na Jižním Městě, které budou chodit na vycházky přes ulici, řidiči
lépe uvidí. Městská část je totiž vybavila žlutými reflexními vestičkami.
Bezpečnost dětí je pro nás jednou z priorit, uvedl starosta Dalibor Mlejn-
ský když dětem vestičky oblékal.Městská částmá zájem na tom, aby vesta-
mi byly vybaveny všechny školky. Setkání se zúčastnil také RomanTrnka,
oblastní ředitel firmy Otis, která vestičky Praze 11 poskytla. ◗
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Monstra ničila škodovky.
Americkou vlajkou ozdobený
černý sedmitunový krasavec s šes-
tilitrovým motorem Man patřil
k největším lákadlům při Monster
Truck Show, která se 10. a 11.
dubna konala na parkovišti
u Výstavní ulice. Zasloužený
potlesk sklidil také o dvě tuny
lehčí mercedes, dále kaskadér na
kapotě automobilu, jenž se řítil
do hořící zábrany nebo adrenali-
nová jízda motocyklistů po před-
ních či zadních kolech. ◗

Soutěž Paragraf 11/55.
Pětičlenná družstva ze šesti
základních škol, z toho čtyři
týmy z Prahy 11 soutěžily
11. dubna v KC Zahrada ve
znalostech zákonů a dalších
vědomostech. Projekt má
název Paragraf 11/55 a letos se
zaměřuje především na boj
proti kouření. Z oblastního
kola postoupily do krajské
soutěže děti ze ZŠ Mráčkova
v Praze 12. ◗

Lupič hrozil zbraní.O tom, jestli je pátek 13. dubna šťastný nebo
smolný den, se zřejmě na vlastní kůži chtěl přesvědčit bankovní lupič.
Dopoledne přepadl pobočku Komerční banky v Kosmické ulici a pod
pohrůžkou použití střelné zbraně si vynutil peníze. Ty si ale dlouho neu-

žil, neboť při jeho zběsilém
úprku na jízdním kole
začala působit bezpečnost-
ní rozbuška s dýmovnicí
ukrytá mezi bankovkami.
Z uloupených peněz poté
zůstala na chodníku jen
nepoužitelná hromádka
červeně obarvených papír-
ků. Nebezpečný pachatel
však policii zatím uniká. ◗

Masopust seniorů. Několik desítek seniorů se sešlo v klubovně
v Křejpského ulici k oslavě masopustu. K chutnému zabíjačkové-
mu jídlu jim vyhráva-
la seniorská kapela
Jižanka a vše završila
ochutnávka speciálního
jihoměstského piva,
čtrnáctistupňového
Velikonočního speciá-
lu. Seniory na oslavu
přišli pozdravit zástupci
radnice, kteří jim před-
stavili nového ředitele
městské policie Pra-
hy 11 Petra Schejbala. ◗

Noční vandrování za pohádkou. Už jste slyšeli o spaní v kni-
hovně? Vy, čtenáři Klíče, patrně ano, protože naše pobočka Městské kni-
hovny v Praze na Jírovcově náměstí se akce Noc s Andersenem zúčastnila
již počtvrté. Patnáct dětí ve věku okolo devíti let bylo zvědavých na to,
co dělají knížky v noci. Zda z nich nevylézají pohádkoví hrdinové
a netoulají se mezi regály. V pátek 30. března v 19 hodin nastoupilo těch-
to patnáct statečných se spacáky, plyšáky a odhodláním vše zjistit. ◗

Starostové na kole a bruslích. Starosta Praha 11 Dalibor
Mlejnský a starosta Prahy-Újezda Václav Drahorád si v neděli
15. dubna odpoledne dali schůzku pod Milíčovskou homolí. Jeden při-
jel na kole, druhý na bruslích. Již jejich vybavení nasvědčovalo, proč se
sešli. Zkoumali terén a přemýšleli o tom, jak bude možné území lépe
zpřístupnit bruslařům a cyklistům. ◗

Přechody pod dozorem strážníků. Zejména po ránu, kdy
soustředění dělá asi největší obtíže, chodci i řidiči rádi přijímají pomoc
jihoměstských „bobíků“. Dojít či dojet ve zdraví, ať do zaměstnání,
školy nebo na nákup – co víc si vlastně může člověk po ránu přát! ◗
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Rada MČ Prahy 11 dne 21. 3. 2007
na své 9. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ se změnami v textové části nařízení, kterým

se mění nařízení č. 16/2005 Sb. HMP, kte-
rým se vydává tržní řád

■ se změnami v příl. č. 1 výše uvedeného naří-
zení, týkajícími se MČ Praha 11 – v příl. č. 2

SCHVÁLILA:
■ investiční záměr na vybudování kontejnero-

vých stání na tříděný komunální odpad
v oblasti Opatova

■ investiční záměr Rekonstrukce a vybavení
veřejně přístupného sportovního hřiště
v ulici Hviezdoslavova

■ výzvu pro zjednodušené podlimitní řízení
dle zákona o veřejných zakázkách – Paspor-
tizace bytů svěřených městské části Praha 11

■ výzvu pro zjednodušené podlimitní řízení
dle zákona o veřejných zakázkách a zadáva-
cí dokumentaci pro výstavbu jihoměstského
parku u Chodovské tvrze

■ změnu sazebníku služeb poskytovaných
CSS-JM pro sociálně ošetřovatelské zařízení
Janouchova 670

Rada MČ Prahy 11 dne 4. 4. 2007
na své 10. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s poskytnutím grantů v oblasti životního

prostředí pro rok 2007 ve výši 124 tisíce
korun

■ s poskytnutím grantů na podporu projektů
v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11
v roce 2007 (1. kolo) ve výši 50 tisíc korun

■ s poskytnutím grantů na podporu projektů
v oblasti sociální péče a zdravotnictví pro
rok 2007 (1. kolo) ve výši 726 700 tisíc
korun

■ s poskytnutím grantů na podporu projektů
v oblasti kultury pro rok 2007 (1. kolo) ve
výši 490 tisíc korun

SCHVÁLILA:
■ úhradu nákladů na hlídací službu ve vyjme-

novaných objektech v poměruMČ Praha 11
– 60 % nákladů, nájemci – 40 % nákladů
rozpočítaných na osoby bydlící v těchto
objektech

■ zadávací dokumentaci veřejné zakázky
Zajištění školních pobytů v přírodě pro děti
z městské části Praha 11

Výběr z jednání rady městské části Velkoobjemové
kontejnery
v květnu 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 22.–23. 5. ■ Bachova x Mikulova
22.–23. 5. ■ Blažimská x Klapálkova 22.–23. 5.
■ Brandlova (za Startem) 15.–16. 5., 29.–30. 5.
■ Brodského (vedle č. p. 1671) 22.–23. 5. ■

Doubravická 22.–23. 5. ■ Hlavatého 22.–23. 5.
■ Chomutovická 9.–10. 5. ■ Konstantinova
15.–16. 5., 29.–30. 5. ■ Kryštofova 9.–10. 5.
■ Křejpského 15.–16. 5., 29.–30. 5. ■ Ledvi-
nova 29.–30. 5. ■ Majerského x Samohelova
29.–30. 5. ■ Matúškova (u Blankytu) 15.–16. 5.,
29.–30. 5. ■ Michnova (vedle č. p. 1603)
9.–10. 5., 22.–23. 5. ■ Mnichovická 15.–16. 5.,
29.–30. 5. ■ Modletická 9.–10. 5., 22.–23. 5.
■ Mokrá x Zimákova 22.–23. 5. ■ Plickova
24.–25. 4., 15.–16. 5., 29.–30. 5. ■ Rujanská
x Donovalská (u TS) 22.–23. 5 ■ Schulhoffo-
va (u č. p. 794) 29.–30. 5. ■ Stachova 9.–10. 5.
■ Štichova 24.–25. 4., 15.–16. 5., 29.–30. 5.
■ Valentova (parkoviště proti č. p. 1737)
22.–23. 5. ■ Ženíškova x Květnového vítězství
29.–30. 5.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova x Filipova 14.–15. 5. ■ Gregorova x
Hrudičkova 14.–15. 5. ■ Hráského x Šustova
7.–9. 5. ■ Hrdličkova x Blatenská 2.–3. 5.,
14.–15. 5. ■ K Dubu 14.–15. 5. ■ Krejnická
za OC Chrpa–chodník) 14.–15. 5. ■ Láskova
x Malenická 7.–9. 5. ■ Lažanského 14.–15. 5.
■ Nechvílova 1826 29 7.–9. 5. ■ Petýrkova
1953 14.–15. 5. ■ Pod Vodojemem 14.–15. 5.■
Vojtíškova za OC Meinl (chodník) 7.–9. 5.,
4.–5. 6.
Upozorňujeme, že velkoobjemové kontejnery
jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, 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

✃

Vedení Městské části Praha 11 se rozhodlo
zadat zpracování Generelu zdravotnictví

MČ Praha 11. Na jeho základě chce stanovit
priority a směr, kterým by se měl další rozvoj
zdravotnictví na území Prahy 11 ubírat, a defi-
novat hlavní cíle regionálního zdravotnictví –
další efektivní využití stávajících kapacit, včetně
možné majetkové transformace vlastních zdra-
votnických zařízení, definovat jejich rozvoj tak,
aby byla zajištěna kvalitní zdravotní péče srov-
natelně dostupná všem obyvatelům Prahy 11.

Zpracováním Generelu zdravotnictví byla na
základě poptávkového řízení vybrána firma CS
Project, s. r. o, se sídlem v Praze 3, která nejlépe
splňovala podmínky zadání. Rádi bychom proto
požádali jak odborné zdravotnické pracovníky,
především lékaře působící v MČ Praha 11, tak
vás, občany městské části o spolupráci a vstříc-
nost ve smyslu poskytnutí potřebných informa-
cí, názorů a podnětů pracovníkům CS Project,
s. r. o., kteří se na některé z vás obrátí. ◗

Jan Meixner, zástupce starosty

Pomozte při zpracování Generelu
zdravotnictví Městské části Praha 11

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
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Městská část Praha 11 slavnostně otevřela
první Informační místo pro podnikate-

le. Společně s Hospodářskou komorou hlavní-
ho města Prahy se tak rozhodla pomoci
podnikatelům, kteří sídlí a podnikají na území
Prahy 11.

„Podpora podnikání je základ každé demo-
kratické společnosti a pro její rozvoj je tato pod-
pora klíčová. Chceme, aby občané, kteří
podnikají nebo kteří mají zájem podnikat, měli
maximální rozsah informací o tom, co podniká-
ní obnáší. A tyto informace dostanou především
v tomto nově otevřeném informačním středis-
ku,“ uvedl starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský.

V místě, které se nachází ve vestibulu poblíž
výstupu ze stanice metra Chodov, si zájemci
mohou vybrat ze široké nabídky poradenských
služeb. Hospodářská komora jim zde prostřed-
nictvím svých vyškolených pracovníků poskyt-

ne veškeré informace o projektu Rating malých
a středních podniků, ale i možnostech finanční
podpory z fondů Evropské unie.

„Neváhejte a ptejte se – s tímto mottem,
které je i výzvou pro podnikatele a občany, ote-
víráme první kontaktní místo, přičemž doufá-
me, že nezůstane v metropoli jediným,“ řekl
předseda představenstva Hospodářské komory
hlavního města Prahy Petr Kužel.

Komora bude organizovat školení podnika-
telů, kteří podnikají na území MČ P11, připra-
vena je i finanční podpora pro získání
certifikátu ISO 9001.

Obyvatelé a návštěvníci hlavního města zde
zároveň v pracovních dnech mohou získat
potřebné informace o Jižním Městě, včetně
ubytovacích možností, společenského, kultur-
ního a sportovního vyžití. ◗

Josef Škvor

Dokončení ze str. 3.

■ Změní se tedy i právní stav Chodovské
tvrze?

Chodovská tvrz se stane obecně prospěšnou
společností městské části. Na důkaz toho, jak to
nyní nelogicky funguje, uvedu jeden příklad.
Aby Chodovská tvrz mohla požádat hlavní
město o grant na pořádání festivalu Tóny Cho-
dovské tvrze, muselo být založeno občanské
sdružení, které o grant žádá.

■ Jak bude městská část podporovat další
formy kultury?

Příspěvkové organice jsou dnes neefektivním
způsobem hospodaření. Chceme nastavit hos-
podaření tak, aby mělo ve všech organizacích
městské části logiku. Současný stav logiku
nemá. Finančními prostředky, které přestane-

me vynakládat do provozu kulturních domů,
máme zájem podporovat další kulturní a spole-
čenské akce. Právě jedním z pilířů podpory kul-
tury je grantový program. Nechceme likvidovat
kulturu na Jižním Městě a nelikvidujeme ji.
Grantový program naopak podporujeme,
nadále držíme a do budoucna držet budeme.
V tom vidíme budoucnost podpory kultury –
prostřednictvím grantů. Ukaž co umíš, ukaž
dobrý projekt a my ti dáme peníze. Tak by to
mělo fungovat.

■ Na závěr ještě otázka ke Kulturnímu
domu Klubka…

Klubce chceme poskytnout přiměřený časový
prostor na transformaci a mezitím budeme
hodnotit všechny možné varianty. Princip je ale
stejný, jako u předchozích zařízení. ◗

Josef Škvor

Podnikatelé mají místo, kam mohou chodit pro informace

Předseda představenstva Hospodářské
komory hl. m. Prahy Petr Kužel (vlevo), sta-
rosta Dalibor Mlejnský a tajemnice ÚMČ
slavnostně otevřeli Informační místo pro
podnikatele u metra Chodov. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Ze života seniorů
Je skutečností, že v Praze 11 bydlí v součas-

nosti více než osm tisíc obyvatel starších 64
let. Tento počet přestavuje téměř 11 procent
všech obyvatel. Počet seniorů bude navíc v dal-
ších letech narůstat.

Pro vedení radnice městské části, ale i zde
působící instituce to zakládá nutnost rozšiřovat
a zkvalitňovat služby a péči o tuto kategorii
občanů.

I proto byla před čtyřmi lety sestavena při
Centru sociálních služeb Jižního Města Rada
seniorů, kde má zastoupení šest klubů, dva
domy s pečovatelskou službou, ale i důchodci,
kteří tyto služby využívají.

Vedle klubové činnosti, kde se konají
odborné přednášky, návštěvy divadel, výlety,
rekreace, životní jubilea, se těší zájmu větší akce
jako jsou setkání s vedením radnice, sportovní
hry seniorů a soutěže (Prima dědeček a babič-
ka, masky). Při tom se plně uplatní kapela
Jižanka a informuje časopis CSS Jižánek.
Úspěšně se rozšiřuje spolupráce s okresemMost
a snažíme se o kontakty s okolními městskými
částmi.

Vážíme si zájmu o naše připomínky a námě-
ty, například k plánované výstavbě domu seni-
orů, zdravotní záchranné službě a hlavně ke
zlepšování prostředí (okolí čekáren a zastávek
MHD, chodníky, přechody). K tomu využije-
me návštěv vedoucích představitelů městské
části na velkých akcích, ale i na Radě seniorů.
Zájem máme o zlepšení činnosti městské poli-
cie i o využití nové informační linky městské
části.

Podle možností nabízíme zapojení do našich
kolektivů i dalším seniorům s využitím kvalit-
ních sociálních služeb, jejich angažovaností
a podílu na veřejném dění Jižního Města. ◗

Ing. Jiří Zajíc, předseda Rady seniorů
Centra sociálních služeb Jižní Město

Nechceme likvidovat kulturu
na Jižním Městě a nelikvidujeme ji

Chodovská tvrz se změní z příspěvkové organizace MČ Praha 11 na obecně prospěšnou
společnost městské části. FOTO: ARCHIV
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Poslední dva březnové týdny jsem spolu se
zástupci správních firem a techniky odboru

školství věnoval technickým prohlídkám budov
mateřských a základních škol.

I když jsem v té chvíli měl rámcovou před-
stavu o tom, že okna a dveře netěsní a někde
nejdou otevřít, skutečnost byla o mnoho horší.
Spousta oken byla napevno přišroubována
k rámům, neboť hrozilo nebezpečí, že při poku-
su o jejich otevření vypadnou!!! I takto sešrou-
bovaná okna netěsnila!!! Okolo zavřených
vchodových dveří bylo vidět ven!!! Co to zna-
mená na Jižním Městě, které leží na kopci a kde
se vítr prohání mnohem víc než například
kolem Vltavy, netřeba připomínat.

Balkony a lodžie u škol a školek nazývané
„architektonický prvek“, protože děti na ně
nikdy nikdo z logicky bezpečnostních důvodů
nepustí, slouží pouze jako zdroj problémů.
Rozpadající se dlažba, zatékání do spodních
pater a havarijní ukotvení zábradlí jsou společ-
ným jmenovatelem téměř pro všechny.

Dalším „úžasným architektonickým prv-
kem“ jsou dlouhé, po obou stranách až na zem
prosklené spojovací chodby, ve kterých se

v zimě sice skvěle daří muškátům a ibiškům,
nicméně teplo jimi uniká rychlostí světla.

Rovné střechy jsou problémem od jejich
vzniku a stejně tak jako pláště budov už dávno
nevyhovují energetickým auditům. Teplo je
čím dál tím dražší a vzhledem k velikosti
a architektonickému řešení pavilonových škol
topíme, jak říkaly naše babičky „pánu bohu do
oken“. Věřím, že letošní a příští rok všechno
napravíme.

Abych ale byl v hodnocení škol a školek
spravedlivý, nesmím zapomenout na ředitele
a učitele, díky kterým se interiéry většiny
objektů výrazně liší od jejich vnějšího vzhledu.
Ředitelé se totiž během zmiňovaných prohlídek
rádi chlubili tím, co všechno mohou svým
dětem nabídnout a v naprosté většině případů
opravdu měli čím. Jsem rád, že ti nejmenší se
mohou radovat ze školek plných úžasných hra-
ček, což platí i o zahradách a krásném prostře-
dí plném barev. Na školáky čekají velmi dobře
vybavené třídy, multimediální, počítačové
a další odborné učebny. Teď jen zbývá dokon-
čit „kabáty“ většiny z nich, a můžeme si odškrt-
nout: školy – hotovo.

Od 1. dubna nastoupil do funkce nový ředi-
tel polikliniky Šustova, od kterého si hodně sli-
bujeme i vzhledem k tomu, že se blíží konečné
rozhodnutí o osudu polikliniky Opatovská.

U konce je také sbírka razítek, povolení,
schválení, vyjádření, posudků a stanovisek
k vybudování výjezdového stanoviště sanitek
a před námi je už jen vlastní stavba, což je
v porovnání s povolovacím a schvalovacímmar-
tyriem hračka. ◗

Jan Meixner

Zástupce
starosty
Jan Meixner
(ODS)
komentuje

Individuální setkání
občanů

se zástupci radnice
se koná 2. května 2007
od 16.00 do 18.00 hod.

v Ocelíkově ulici.

Od 26. května do 3. června 2007 se bude
pod záštitou primátora hlavního města

Prahy Pavla Béma a hejtmanů krajů konat
týden cykloturistiky, ke kterému se připojí
i městská část Praha 11. Pořádá jej Nadace Part-
nerství, občanské sdružení Greenways
Praha–Vídeň spolu s dalšími. Bude to týden
propagace cykloturistiky jako šetrného způso-
bu dopravy, rekreace a trávení dovolené. Při
užívání kola nejde jen o příznivé účinky na
zdraví, ale i ochranu životního prostředí při sni-
žování emisí z dopravy motorovými vozidly.

Týden cykloturistiky se uskuteční letos již
potřetí na nejdelšímezinárodní cyklotrase vČeské
republice Greenways Praha–Vídeň. Česko-
rakouský peloton cyklistů tuto trasu projede za
devět dnů. Start bude 26. května v 9 hodin v Praze
13 v Centrálním parku ve Stodůlkách.

V rámci prvního úseku Praha–Sedlčany
projede peloton přibližně hodinu po startu Již-
ním Městem. Účastníky přivítáme na travnaté
ploše u stanice metra Opatov. Zde bude od 9
hodin vystavena pro širokou veřejnost Studie

cyklotras a cyklostezek na území Jižního Města.
Zveme všechny, kteří mají o studii zájem. Při-
vítáme vaše připomínky a náměty.

Kdo má kolo, chuť a čas, může se k peloto-
nu přidat. Méně zdatní mohou jet jen několik

kilometrů. Ostatní si mohou vybrat z libovol-
ného počtu úseků, třeba až do Vídně.

Při této příležitosti bude představen i návrh
projektu Centrálního parku. ◗

Eva Štampachová, zástupkyně starosty

Přijďte si prohlédnout Studii cyklotras
a cyklostezek na území Jižního Města

Vedení radnice Prahy 11 má zájem na rozšiřování cyklostezek a cyklotras. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Sportovní hry seniorů
jsou za dveřmi
Již po deváté se letos na konci května set-

kají ve sportovním areálu ZŠ Campanus
sportuchtiví senioři, aby si ověřili, jak na
tom jsou se silami ve srovnání s loňským roč-
níkem, či jak se zlepšili jejich soupeři, ale
především proto, aby se pobavili, potkali
staré známé a zhodnotili sportovně-spole-
čensko-politicko-kulturní situaci u nás
i v zahraničí…

Kromě pozoruhodných sportovních akcí
a výkonů čeká všechny přítomné živá
i reprodukovaná hudba, zajímaví hosté,
bohaté očerstvení a medailisty pak tradičně
hodnotné ceny.

Přijďte se podívat, 23. května od 10
hodin do sportovního areálu ZŠ Campanus
na Jírovcově náměstí, Jižní Město II a nebu-
dete litovat. ◗

Jan Meixner
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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

Ve dnech 17. května, 28. června a 24. září 2007 dojde k blokovému
čištění místních komunikací ve správě Technické správy komunika-

cí hl. m. Prahy. V naší městské části se jedná o komplexní strojní i ruční
úklid ulic: Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene, Na Křtině (úsek
Vodnická–Milíčovská), Milíčovská (úsek Na Křtině – začátek zástavby).

Čištění komunikací je spojeno s případným odtahem motorového
vozidla, jehož řidič nerespektoval přenosnou dopravní značku Zákaz
zastavení. Tyto dopravní značky s vymezenou dobou působnosti
budou na komunikacích osazovány minimálně 7 dní před plánovaným
čištěním.Žádáme řidiče, aby uposlechli toto dopravní značení a v den
čištění se svými vozidly v dané ulici neparkovali. Umožníte tím bez-
problémové vyčištění komunikace a předejdete tak možnému odta-
hu Vašeho vozu a následné finanční sankci.

Na ostatních místních komunikacích, které jsou ve správě městské
části (tzn. všechny zbývající kromě výše uvedených a ulice Na Cípu a Stu-
dánková) bude úklid zajišťovat městská část. Máme k dispozici multi-
funkční úklidový stroj Kultivátor Mountfield, jehož součástí je zametací
rotační kartáč a sběrací koš. Úklid jednotlivých komunikací bude rozlo-
žen do několika termínů, které budou vyvěšeny na vývěskách a webových
stránkách úřadu. Dále o nich budeme informovat formou letáků v dosta-
tečném předstihu, aby řidiči na dotčených komunikacích neparkovali. ◗

Čištění místních komunikací začne 17. května

Každoročně probíhá v naší městské části očko-
vání psů proti vzteklině. Letos se bude konat

ve čtvrtek 17. května v Újezdu u Návesního ryb-
níka u autobusové zastávky od 17 do 18 hodin
a v Kateřinkách na křižovatce ulic Na Křtině
a Vodnická „u vrby“ od 18.30 do 19 hodin.

MVDr. Chvátal bude očkovat psy proti
vzteklině i proti dalším infekčním chorobám

(kombinovaná vakcína). Po dohodě bude
možné provést i trvalé označení psa mikroči-
pem, který odpovídá standardu ISO vydanému
Evropskou unií.

Upozorňujeme na povinnost 1x ročně očko-
vat proti vzteklině všechny psy starší tří měsíců.
Očkování hradí majitel. ◗

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Webové stránky získaly
1. místo v soutěži Zlatý erb

Zlatý erb je soutěží o nejlepší webové strán-
ky a elektronické služby měst a obcí a je

pořádána Sdružením Zlatý erb již devátým
rokem. Hlavními hodnotícími kritérii soutěže
jsou povinné a doporučené informace, ovládá-
ní, navigace a přehlednost webu, výtvarné zpra-
cování, bezbariérová přístupnost a kvalita
úřední desky.

Soutěže se městská část se svými webovými
stránkami zúčastnila již počtvrté a zatím vždy
úspěšně (rok 2004 – 1. místo, rok 2005 –
zvláštní cena, rok 2006 – 3. místo).

Letos převzal starosta Václav Drahorád
cenu za 1. místo v kategorii nejlepší webové
stránky obcí (v případě Prahy nejlepší stránky
městské části) 28. března v hotelu Loreta.
Tento výsledek nás velmi těší, ale především
zavazuje k dalšímu zlepšování, aktualizování
a rozšiřování stránek. Touto cestou bychom
také chtěli poděkovat našemu novému web-
masterovi za spolupráci.

Budování stránek není samozřejmě ukonče-
no, a tak uvítáme veškeré vaše náměty, připo-
mínky a požadavky k vzhledu a obsahu
webových stránek. ◗

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Nebuďme lhostejní k prostředí, ve kterém žijeme

Úklid Milíčovských kopců a okolí
Vážení spoluobčané, asi většina z nás alespoň někdy zavítá na „kopce“ u Milíčovského lesa.

Žijeme vedle nich a slouží nám, a to nejen v létě jako místo k procházkám, jízdu na kole,
pouštění draků, ale i v zimě k sáňkování nebo běhu na lyžích. Jsme velmi potěšeni, že se zde našla
skupina lidí, kteří přišli s podnětem naplánovat zde úklidovou akci. Jejich a samozřejmě i naším
cílem (neboť úřad městské části se k této akci s radostí připojí) je nejen uklidit odpadky poháze-
né a větrem roznesené po okolí domů, ale především touto akcí ukázat, že zdejší lidé nejsou lho-
stejní k prostředí, ve kterém žijí, a pro jeho zlepšení jsou ochotni investovat svou energii a čas.
Úklid je naplánován na sobotu 19. května 2007 od 15 do přibližně 18 hodin s místem set-

kání u prvního kopce pod ulicí Proutěná. Na tomto místě budou v daný den k dispozici pytle
na odpadky a ochranné rukavice. Zároveň zde bude přistavena multikára, která odpad po skon-
čení úklidu odveze. Vzhledem k terénu doporučujeme obléci se do pracovního oděvu.

S radostí uvítáme každého dobrovolníka, který podá pomocnou ruku a napomůže tak dobré
věci. Informace:sweb.cz/cistekopce, kontaktní e-mailová adresa: cistekopce@seznam.cz. ◗

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Pracovníci údržby městské části s multifunkčním uklízecím stro-
jem. FOTO: PAVLA PITRMANOVÁ

Očkování psů proti vzteklině
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Studie regenerace Jižního Města – díl 3.
V minulém čísle jsme vás seznámili se zásadami funkční a prostorové regulace a s principy regenerace nebytových objektů podle Studie rege-

nerace Jižního Města. V dnešním čísle bychom chtěli pokračovat se základními principy regenerace objektů bytových.

Přístavby k bytovým objektům
Místa pro přístavby hlavních vstupů (závětří, zádveří, pří-
padně vstupní haly) jsou určena v grafické části studie,
a to vždy ze strany ulice. Co se týče bezbariérových pří-
stupů, je třeba zvážit možnost přístavby rampy či doplně-
ní technických zařízení vždy individuálně.

Střechy a nástavby bytových objektů
Vzhledem ke zmíněné vysoké hustotě zástavby je uvažo-
váno možné zvýšení pouze u několika nízkých bytových
objektů a podmínkou realizace nástaveb je zajištění
nových parkovacích míst a mělo by dojít i k celkové rege-
neraci objektu. Doporučenou formou nástavby o jedno
patro je ustupující podlaží, tvořící jakousi novou vrstvu,
která může být případně i materiálově odlišně řešená
a především by měla být přínosem pro architektonickou
kvalitu domu. Zastřešení lze pro bytové objekty doporu-
čit pouze rovné nebo mírně šikmé. Není možno uvažovat
střechy sedlové, valbové či mansardové. Vzhledem ke spe-
cifické různorodosti objemů, výšek i hustotě jihoměstské
zástavby by takový přístup dále zhoršil nesouladné půso-
bení objektů.

Regenerace objektů a zásady architektonické regulace
Studie se nezabývá podrobně jednotlivými objekty ve smyslu sta-
vebně technických úprav, ale spíše typy možných zásahů ovlivňu-
jících společný prostor (nástavby, přístavby, úpravy fasád apod.)

Regenerace bytových domů může mít několik kvalitativních
kategorií řešení. Od základní kategorie zajišťující základní poža-
davky na stavby z hlediska stability, hygieny a úspor energie přes
vyšší kategorii, která znamená renovaci stavebních dílů a technic-
kých zařízení a vede k modernizaci bytů při zachování současné
výměry bytů. Nejvyšší formou je plná regenerace, kde se jedná
o zásadní zvýšení kvality bytů i domů – dispoziční úprava bytů,
zvětšování ploch a změny jejich dispozice, změny využití parteru
objektu, budování garáží v domě a přilehlém prostoru.

Limity pro stanovení konkrétních principů regenerace jsou
dvojí. Ty, které vycházejí ze současného stavu území (tj. vysoká
hustota obyvatel, stávající urbanistická struktura, vysoká podlaž-
nost, stávající infrastruktura atd.), a dále sociálně ekonomické
a majetkoprávní (výše investičních prostředků, finanční podpora
státu, restituční nároky).

Vzhledem k vysoké hustotě obyvatel i struktuře zástavby, která
je tvořena často převýšenými objekty a je pro Jižní Město typická,
nelze v území v zásadě uvažovat s rozsáhlejšími dostavbami
a nástavbami. Ty je možné umístit na velmi omezený počet niž-
ších, výjimečně situovaných objektů, a to především z důvodu
citelného nedostatku parkovacích míst, ale i proto, že strukturu
zástavby nelze dále zahušťovat.

Při úpravách bytových objektů lze doporučit střídmé, jedno-
duché prostředky, působící soulad objektů v rámci skupin. Objek-
tem je související řada či dvojice sekcí (tj. čísel popisných), které
navazují štíty, popř. samostatně stojící dům s jedním číslem popis-
ným. Skupinou obytných objektů je soubor objektů s těsnou pro-
storovou vazbou, u nichž jsou žádoucí společná specifika. Skupiny
objektů jsou ve studii vymezeny v grafické části každé z lokalit.

JM I – Litochleby sever – Brandlova 1383–1385

JM II – Chodov
Schéma členění řešeného území
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Vybrané části ze Studie regenerace Jižního
Města jsou uveřejněny na internetových strán-
kách MČ Praha 11 – www.praha11.cz – v sekci
Jižní Město/Regenerace JM. Kompletní vyho-
tovení studie je k nahlédnutí na odboru územ-
ního rozvoje MČ Praha 11, Ocelíkova 672.

V příštím čísle – pokračování principů regene-
race bytových objektů – úpravy fasád ◗

Odbor územního rozvoje

JM I – Litochleby jih – Michnova 1620–1621

JM I – Opatov jih – Tererova 1355–1356

JM I – Háje jih – Tatarkova 723–726

Příklad úpravy vstupních prostor v úrovni technického podlaží

Příklad úpravy vstupních prostor typu domů s přímočarým schodištěm

1 – zvětšení otvoru dveří
2 – zrušení zděné příčky a její náhrada

příčkou sklobetonovou
3 – alternativní vybudování bezbariéro-

vého vstupu
4 – přemístěné schodiště
5 – dopisní schránky

1 – přemístěné schodiště
2 – dráha pro invalidní vozíky
3 – výloha nebytového prostoru
4 – vstup do nebytového prostoru

5 – zádveří s poštovními schránkami
6 – vstupní hala

Příklady tvarového řešení vstupů

jednoduché zastřešení vstupu markýzou
(fasáda s rizalitem v místě vstupu)

přístavba většího rozsahu – vstupní hala,
zádveří a závětří
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Blokové čištění ulic
ve správě MČ Praha 11
■ Ulice 7. května, 26. 6., 4. 9., 30. 10. ■ Dob-
rovolského 19. 6., 28. 8., 23. 10. ■ Donovalská
(úsek Brechtova – Ke stáčírně) 19. 6., 28. 8.,
23. 10. ■ Dunovského 27. 6., 5. 9., 31. 10. ■

Hejplíkova 27. 6., 5. 9., 31. 10. ■ Chodovecké
náměstí 27. 6., 5. 9., 31. 10. ■ K dubu 26. 6.,
4. 9., 30. 10. ■ K remízku 26. 6., 4. 9., 30. 10.
■ Kazimírova 20. 6., 29. 8., 24. 10. ■ Ke skále
19. 6., 28. 8., 23. 10. ■ Ke sv. Isidoru 26. 6., 4.
9., 30. 10. ■ Klecandrova 27. 6., 5. 9., 31. 10.
■ Kolmistrova 27. 6., 5. 9., 31. 10. ■ Kryštofo-
va 20. 6., 29. 8., 24. 10. ■ Lažanského 26. 6.,
4. 9., 30. 10. ■ Malebná 26. 6., 4. 9., 30. 10.
■ Medkova 26. 6., 4. 9., 30. 10. ■ Mirošovská
20. 6., 29. 8., 24. 10. ■ Mokrá 27. 6., 5. 9., 31.
10. ■Na sádce 27. 6., 5. 9., 31. 10. ■Nad lomy
27. 6., 5. 9., 31. 10. ■ Nad pahorkem 27. 6.,
5. 9., 31. 10. ■ Nedbalova 19. 6., 28. 8., 23.
10. ■ Obrovského 27. 6., 5. 9., 31. 10. ■ Paca-
jevova 20. 6., 29. 8., 24. 10. ■ Pištěkova 19. 6.,
28. 8., 23. 10. ■ Pod vodojemem 26. 6., 4. 9.,
30. 10. ■ Rujanská 19. 6., 28. 8., 23. 10. ■

Saudkova 27. 6., 5. 9., 31. 10. ■ Skřivanova 26.
6., 4. 9., 30. 10. ■ Starobylá 20. 6., 29. 8., 24.
10. ■ Stýblova 27. 6., 5. 9., 31. 10. ■ Šperlova
19. 6., 28. 8., 23. 10. ■ Švabinského 26. 6., 4.
9., 30. 10. ■ Švecova 19. 6., 28. 8., 23. 10. ■

U kolonie 26. 6., 4. 9., 30. 10. ■ U nové dál-
nice 27. 6., 5. 9., 31. 10. ■ U rybářství 20. 6.,
29. 8., 24. 10. ■ U stojanu 27. 6., 5. 9., 31. 10.
■U transformační stanice 20. 6., 29. 8., 24. 10.
■ V Benátkách 26. 6., 4. 9., 30. 10. ■ V lomech
27. 6., 5. 9., 31. 10. ■ V Opatově 27. 6., 5. 9.,
31. 10. ■ Vápeníkova 27. 6., 5. 9., 31. 10. ■

Verdiho 26. 6., 4. 9., 30. 10. ■ Volkovova 19.
6., 28. 8., 23. 10. ■ Vycpálkova, 19. 6., 28. 8.,
23. 10. ■ Wagnerova 20. 6., 29. 8., 24. 10. ■

Za rybářstvím 20. 6., 29. 8., 24. 10. ■ Zakou-
řilova 26. 6., 4. 9., 30. 10. ■ Zastrčená 27. 6.,
5. 9., 31. 10. ■ Zimákova 27. 6., 5. 9., 31. 10.

Technická správa komunikací hl. města Prahy
zahájila v dubnu blokové čištění komunika-

cí na území městské části Praha 11. Jedná se
o komplexní strojní i ruční úklid vozovek spoje-
ný s případným odtahem automobilů. Podrobné
informace najdete také na www.praha11.cz.

■ Anežky Malé + parkoviště + spojka do ul.
Kupeckého 30. 5. ■ Anny Drabíkové 15. 5., 27.
6. ■ Arkalycká 30. 5. ■ Augustinova (úsek Gre-
gorova–Ryšavého) 14. 5., 2. 7. ■ Augustinova
(mimo úsek Gregorova–Ryšavého) 10. 5., 29. 5.
■ Babákova 16. 5., 11. 6. ■ Bachova 12. 6. ■

Bajkonurská 3. 5., 7. 6. ■ Benkova + parkoviš-
tě 30. 5. ■ Blatenská 16. 5., 11. 6. ■ Boháčova
6. 6. ■ Bohúňova 21. 6. ■ Borošova + parkova-
cí záliv 30. 4., 20. 6. ■ Brandlova + parkoviště
26. 4., 14. 6. ■ Brechtova + parkoviště 6. 6. ■

Brodského + parkoviště 2. 5., 18. 6. ■ Cypri-
chova 3. 5., 7. 6. ■ Černockého 13. 6. ■ Dědi-
nova (úsek Filipova–Ryšavého) 14. 5., 2. 7. ■

Dědinova (úsek Filipova–Hrabákova) 10. 5.,
29. 5. ■ Donovalská (úsek Benkova–Ke stáčír-
ně) + parkoviště 2. 5., 18. 6. ■ Donovalská (úsek
Benkova–slepý konec) 30. 5. ■ Doubravická
21. 6. ■ Dubnova + parkoviště 6. 6. ■ Emílie
Hyblerové 30. 5. ■ Filipova 14. 5., 2. 7. ■ Gre-
gorova + parkoviště 14. 5., 2. 7. ■ Hekrova +
parkoviště 6. 6. ■ Hlavatého (úsek
Štichova–K Milíčovu) 30. 4., 20. 6. ■ Hlavaté-
ho (úsek Štichova–slepý konec) 3. 5., 7. 6. ■

Hněvkovská 16. 5., 11. 6. ■ Hněvkovského +
parkoviště 26. 4., 14. 6. ■ Holušická 14. 5., 2.
7. ■ Horčičkova 4. 6. ■ Hrabákova 10. 5., 29.
5. ■ Hráského 19. 6. ■ Hrdličkova 16. 5., 11.
6. ■ Hroncova 19. 6. ■ Hrudičkova 10. 5., 29.
5. ■ Hviezdoslavova (úsek Prašná–Výstavní) 15.
5., 27. 6. ■ Hvožďanská 14. 5., 2. 7. ■ Chalup-
kova 26. 4., 14. 6. ■ Chomutovická 17. 5., 28.
6. ■ Janouchova 4. 6. ■ Jarešova , 15. 5., 27. 6.
■ Jarníkova 19. 6. ■ Jašíkova 13. 6. ■ Jažlovic-
ká 19. 4., 21. 6. ■ Jeřábkova 13. 6. ■ K jezeru
15. 5., 27. 6. ■ K Milíčovu (úsek Domov
důchodců – slepý konec) 30. 4., 20. 6. ■

Kahovská 30. 5. ■ Kaplanova (úsek Kloknerova
– Česká pojišťovna) 14. 5., 2. 7. ■ Kaplanova
(úsek Kloknerova–Hrdličkova) + parkoviště 16.
5., 11. 6. ■ Ke Kateřinkám – parkoviště + záliv
při č. p. 1403–1406 17. 5., 28. 6. ■ Ke škole
17. 5., 28. 6. ■ Klapálkova 14. 5., 2. 7. ■ Klí-

rova 22. 5., 26. 6. ■ Klivarova 30. 4., 20. 6. ■

Kloboukova 16. 5., 11. 6. ■ Kloknerova 14. 5.,
2. 7. ■ Komárkova 16. 5., 11. 6. ■ Konstanti-
nova + parkoviště 13. 6. ■ Kosmická 4. 6. ■

Krejnická 14. 5., 2. 7. ■ Kropáčkova 4. 6. ■

Křejpského + parkoviště 13. 6. ■ Křtinská 30.
4., 20. 6. ■ Kulhavého 3. 5., 7. 6. ■ Kunínova
+ parkoviště 30. 5. ■ Kupeckého + parkoviště +
propojka do Anežky Malé 30. 5. ■ Květnového
vítězství (úsek Türkova – Markušova) + parko-
viště 5. 6. ■ Láskova 25. 4., 19. 6. ■ Lečkova
13. 6. ■ Ledvinova + parkovací záliv 30. 5. ■

Leopoldova (úsek Brechtova–Ke stáčírně) 6. 6.
■ Leopoldova (úsek Ke stáčírně–Mírového
hnutí) 2. 5., 18. 6. ■ Machkova 5. 6. ■ Majer-
ského + parkoviště 2. 5., 18. 6. ■ Malenická 25.
4., 19. 6. ■ Mandova 15. 5., 27. 6. ■ Markušo-
va 5. 6. ■ Matúškova 6. 6. ■ Mejstříkova 30. 4.,
20. 6. ■ Mendelova 4. 6. ■ Metodějova + par-
koviště 13. 6. ■ Michnova + parkoviště 12. 6. ■

Mikulova + parkoviště 12. 6. ■ Mnichovická 3.
5., 7. 6. ■ Modletická 17. 5., 28. 6. ■ NadOpa-
tovem 13. 6. ■ Nad úpadem 15. 5., 27. 6. ■

nám. Kosmonautů 4. 6. ■ Nechvílova 25. 4.,
19. 6. ■ Nešporova 4. 6. ■ Novomeského 3. 5.,
7. 6. ■ Ocelíkova 3. 5., 7. 6. ■ Otická 30. 4.,
20. 6. ■ Petýrkova 10. 5., 29. 5. ■ Plickova 4.
6. ■ Podjavorinské + parkoviště 12. 6. ■ Radi-
movická + parkoviště 21. 6. ■ Rašova včetně sle-
pých ulic 30. 4., 20. 6. ■ Samohelova 2. 5., 18.
6. ■ Schulhoffova + přilehlá parkoviště 26. 4.,
14. 6. ■ Stachova 15. 5., 27. 6. ■ Staňkova 15.
5., 27. 6. ■ Steinerova 3. 5., 7. 6. ■ Stříbrského
3. 5., 7. 6. ■ Sulanského 3. 5., 7. 6. ■ Šalouno-
va 13. 6. ■ Štichova (úsek Janouchova–Hlava-
tého) + parkoviště 30. 4., 20. 6. ■ Štichova (úsek
Janouchova–Opatovská) + parkoviště 4. 6. ■

Šustova + parkoviště 22. 5., 26. 6. ■ Tatarkova
3. 5., 7. 6. ■ Tererova 21. 6. ■ U chodovského
hřbitova 13. 6. ■ U pojišťovny 14. 5., 2. 7. ■

U přehrady (úsek Výstavní–Nad úpadem) 15.
5., 27. 6. ■ veřejná část parkoviště od Mírové-
ho hnutí k ul. Hekrova 6. 6. ■ V Hájích 15. 5.,
27. 6. ■ V jezírkách 13. 6. ■ V průčelí + parko-
viště 5. 6. ■ Valentova (mimo parkovacích ploch
při ul.Tűrkova) 5. 6. ■ Vejvanovského + parko-
viště, 12. 6. ■ Vidimova 21. 6. ■ Vojtíškova 25.
4., 19. 6. ■ Zdiměřická 21. 6. ■ Zlešická 25. 4.,
19. 6. ■ Ženíškova 5. 6. ◗

red

Blokové čištění ulic ve správě
Technické správy komunikací

Ulice budou čisté. FOTO: MARTIN JANDA

DOMOV DŮCHODCŮ PRAHA 4-HÁJE PŘIJME
na dobu určitou při zavádění zákona o sociálních službách:
– sociální pracovnici/ka, vzdělání: VOŠ soc. právní; praxe

v oblasti sociální práce 2 roky, nebo ÚSO sociální zaměření,
praxe 5 let;

– technika na zkrácený úvazek, vzdělání: ÚSO technického
směru, znalost zákona o veřejných zakázkách a praxe 2 roky;

– účetní na zkrácený úvazek, vzdělání ÚSO a praxe, znalost
účetních předpisů příspěvkové organizace.

Osobní jednání vítáno. Informace na tel.: 271 198 409

MŠ
KONSTANTINOVA 1480

PŘIJME

od září 2007 vyučenou
kuchařku.

Telefonické spojení
pro zájemce: 272 940 762

vedoucí školní jídelny
pí Edrová, 272 914 670
pí ředitelka Schmidtová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DONOVALSKÁ SLAVÍ

25. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ.

Při této příležitosti pořádáme
školní akademii, která se koná

30. května v 17 hodin
v budově školy.

Srdečně zveme
všechny příznivce!
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Je první dubnové pondělí, 14. hodina
a v Chilské ulici ve směru k Litochlebskému

náměstí začíná dvouhodinová akce městské
policie Praha 11. Hlavní roli sehrává nové
vozidlo s moderním vybavením, jehož dvou-
členná posádka právě poprvé naostro kontrolu-
je neukázněné řidiče. Připomeňme, že
v Chilské ulici je povolený rychlostní limit
50 kilometrů v hodině.

„Jedná se o zcela nový vůz, který slíbil náměs-
tek primátora hlavního města Prahy Rudolf Bla-
žek všem obvodním ředitelstvím městské policie
v hlavním městě,“ vysvětluje Petr Schejbal, ředi-
tel Obvodního ředitelství Městské policie v Pra-
ze 11. „Automobil má mobilní radarové zařízení
s počítačem a umožňuje posádce kontrolovat
projíždějící řidiče jak v klidu v zaparkované polo-
ze, tak i za jízdy. Vůz je přidělen přímo naší měst-
ské části a využijeme ho nepřetržitě
k namátkovým měřením v celém obvodu.“

Před dvěma týdny se v Chilské ulici měřilo
zkušebně. Podle zástupce ředitele městské poli-
cie Prahy 11 Jana Horehledě tehdy jeden z řidi-
čů překročil povolený limit o 47 km, a to
i přesto, že policejní vozidlo s radarem viděl
s dostatečným předstihem. „Takový přestupek
se rovnou postupuje správnímu orgánu. Řidič
řešen nebyl, protože šlo pouze o cvičné měře-
ní,“ říká Horehleď.

Při prvním ostrém měření už jsou ale poli-
cisté přísnější. Ve 14 hodin 45 minut zastavují
řidiče, který se Chilskou ulicí řítí rychlostí 84
kilometry v hodině. Takový přestupek se samo-

zřejmě tolerovat nedá a ani nesmí. Benevolence
strážců zákona by totiž odporovala předpisům.

Premiéru nového automobilu s moderním
měřicím zařízením pozorně sledoval i starosta
Dalibor Mlejnský, který o významu akce pozna-
menal: „Jde nám především o zklidnění dopravy
a také zvýšení bezpečnosti, zejména chodců. Už
máme vytipované určité lokality, zaměříme se na
místa v okolí škol, školek a území, kde chodí přes
frekventované silnice mnoho chodců.“

Sečteno, podtrženo a policejní statistikou
doloženo: Při prvním ostrém měření rychlosti
strážníci v Chilské ulici pokutovali 13 řidičů.Ti
zaplatili celkem 19 000 korun. Nejvyšší uděle-
ná pokuta byla 2500 korun a dostal ji i řidič
„rekordman“ s rychlostí 84 km/hod. místo
povolené padesátky. Přibližně polovina přistiže-
ných byli řidiči mimopražští a všichni hříšníci
přijali pokutu rytířsky a bez námitek. ◗

Josef Košťálek

Radar městské policie měl v Praze 11 premiéru

Displej počítače přesně ukazuje rychlost
automobilu a další důležité hodnoty.

FOTO: JOSEF ŠKVOR

Strážníci zastavovali řidiče, kteří překročili
rychlost pod stanicí metra Opatov.

FOTO: JOSEF ŠKVOR

Městská část Praha 11 připravuje komplexní řešení problematiky par-
kování motorových vozidel na území MČ Praha 11. Prvním krokem

je provedení hloubkové analýzy parkovacích příležitostí a jejich využívání
parkujícími vozidly. Tuto analýzu budou provádět v měsících dubnu
a květnu 2007 pracovníci společnosti M.O.Z. Consult, s. r. o. Tito pra-
covníci se budou pohybovat na ulicích a parkovištích v Praze 11 a budou
kromě jiného počítat parkovací místa a lokálně i zapisovat a statisticky
vyhodnocovat registrační značky (dříve SPZ) parkujících vozidel.

Pracovníci budou označeni průkazkami společnosti M.O.Z. Consult,
s. r. o., které budou potvrzené Úřadem MČ Praha 11. Dovolíme si vás
požádat o toleranci vůči těmto pracovníkům a případnou pomoc při řeše-
ní běžných problémů. O výsledcích analýzy a připravovaném řešení bude
obyvatelstvo MČ Praha 11 informováno na podzim roku 2007. ◗

Ing. Petr Horský, hlavní analytik a projektant M.O.Z. Consult, s. r. o.

■ Hlídka nalezla 25. 3. v pozdních nočních hodinách čtrnáctile-
tého celostátně hledaného mladíka, který utekl z domova ze
Sázavy u Benešova kvůli fotbalu. Promrzlého mladíka předala
v ranních hodinách zpět rodičům.

■ Při běžné hlídkové činnosti v lesoparku Hostivař kontaktovala
strážníky starší žena s prosbou o pomoc při pátrání po ztracené
vnučce, se kterou byla na procházce. Po necelé hodině pátrání
bylo pětileté děvčátko nalezeno v lesoparku a šťastné babičce
předáno.

■ Čtrnáctiletá dívka kradla 27. 3. v OBI – Roztyly. Následnou
lustrací hlídka zjistila, že na nezletilou vydal Obvodní soud pro
Prahu 4 předběžné opatření o odebrání svěřené osoby a umístě-
ní do diagnostického ústavu. Mladistvá byla předána pracovni-
ci Úřadu MČ Prahy 11 z oddělení sociálně právní ochrany dětí.

■ Ve Sport baru na Jižním Městě našla hlídka 8. 4. ve 22.30 hodin
opilou ženu s malým několikaměsíčním dítětem v kočárku. Na
dotaz, co v tuto dobu s tak malým dítětem v zakouřeném baru
žena dělá, strážníkům odpověděla, že jim do toho nic není a na
dítě do kočárku hodila polštář. Z důvodu podezření ze spáchá-
ní trestného činu zanedbání péče o svěřenou osobu, byla žena
předána Policii ČR. Ta u ní provedla dechovou zkoušku s pozi-
tivním výsledkem 2,3 promile.

■ Upozornění pro občany: Městská policie bude i nadále ve zvý-
šené míře kontrolovat znečišťování veřejného prostranství psími
exkrementy a jejich následné neodstranění z chodníků a travna-
tých ploch jejich majiteli.

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA 11Budou se počítat parkovací místa
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Slavnostním otevřením zahájí v sobotu 26.
května svou činnost Komunitní centrum

Matky Terezy. Kruhová stavba, která by měla
podle představ jejích tvůrců plnit kulturní, spo-
lečenské a v neposlední řadě také duchovní
potřeby nejen obyvatel Jižního Města, vyrostla
v posledním roce a půl jen několik desítek
metrů od stanice metra Háje.

„Nový bohoslužebný a kulturní prostor
otvíráme slavnostní bohoslužbou, při které

pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk
posvětí oltář v kapli,“ vysvětlil místní farář
Karel Kočí. Na slavnostní otevření je pozván
také starosta Prahy 11 DaliborMlejnský. Násle-
dovat bude pohoštění a pestrý kulturní pro-
gram, který vyvrcholí večerním koncertem
skupiny Spirituál Kvintet.

V centru celé stavby je umístěna kaple pro
70 věřících. Její stěny se ale dají odsunout a spo-
jit se sálem. Tak lze vytvořit velký prostor pro
celkem 400 lidí, jenž bude sloužit k církevním
obřadům. Sál bude samostatně využíván jako
koncertní, přednáškový či výstavní prostor.

Velkou část výzdoby centra navrhl a vytvořil
sochař Daniel Trubač.Ten také na podzim 2006
vyzdobil pro komunitní centrum tři zvony.
Návštěvníci uvidí rovněž kříž od akademického
sochaře Stanislava Hanzíka a moderní křížovou
cestu od akademického malíře Pavla Šlégla.

Komunitní centrum bylo původně navrže-
no jako kruhová stavba. „Kruh byl odedávna
symbolem jednoty, rovnoměrnosti a stejnosti
vzhledu. Zde je symbolem jednoty lidského
společenství, komunikace mezi lidmi a místem
setkávání,“ uvedla architektka Vítězslava Roth-
bauerová. ◗

Na dotvoření interiéru komunitního centra
se významnou měrou podílel osmatřiceti-

letý akademický sochař Daniel Trubač z Pole-
šovic u Uherského Hradiště.

■ Která vaše díla budou v komunitním
centru k vidění?
Pro zařízení presbytáře jsem navrhl a zhoto-

vuji oltář, ambon (čtecí pult), svatostánek
a věčné světlo, pak ještě sedes – stolec pro kněze
a abak (stolek u oltáře). Hlavní použité materi-
ály jsou bílý mramor a bronz.

■ Co vaše díla znázorňují, jaké jsou použité
symboly a proč?
Oltář symbolizuje stůl připravený k hostině.

Pultík ambonu odlitý z bronzu je na povrchu
podobný plátnu, tak jako oltář je symbolicky
pokryt ubrusem. Motiv hrubého plátna by
mohl takto připomenout prostý oděv Matky
Terezy nebo i lidí, o které se starala. Svatostá-
nek je koule symbolizující Světlo na počátku.
Motýl na něm může znamenat Vzkříšení. Sedes
(a podobně i abak) můžou upomínat na Archu.

Věčné světlo jsou fragmenty stébel, po nichž
stékají červené kapky.

■ Jak vás oslovil interiér stavby?
Kruhový půdorys tvoří jednoduchý centrál-

ní prvek. Architektura, jejíž prostory jsou pro-
svíceny přirozeným světlem dopadajícím shora,
má nanejvýš symbolické vyzařování. Zaujala
mě barevnost, kompozice a řád osobního poje-
tí Křížové cesty. Celému prostoru dominuje
korpus vzkříšeného Krista. Jednoduchost, kte-
rou jsem zvolil pro své artefakty, je záměrná
a jejím úkolem je nekonkurovat ostatní výtvar-
né výzdobě prostoru.

■ Co jste prožil při práci zajímavého?
Viděl jsem nový, pěkný prostor. Potkal jsem

nové zajímavé lidi. A nutno také dodat, že při
opracovávání veletvrdého makedonského mra-
moru jsem se naučil emoce vyjadřovat některý-
mi veletvrdými moravskými výrazy.

Celý rozhovor najdete na www.kcmt.cz. ◗

Stranu připravil: Ondřej Závodský

Co se v komunitním
centru chystá
Komunitní centrum Matky Terezy nebude,

jak už název napovídá, pouze kostel.
Kromě bohoslužeb se tu pro návštěvníky chystá
řada kulturních akcí. Přesune se sem rovněž
část aktivit z křesťanského centra v Modletické
ulici, nové sídlo zde bude mít farní charita.

„Hned v měsíci červnu se kromě obvyklých
bohoslužeb uskuteční série čtyř nedělních kon-
certů. Na třech z nich budou účinkovat děti
místních hudebních škol. Zároveň proběhne
výstava dětských prací na téma Moje oblíbené
místo na Jižním Městě nebo Co mi chybí na
Jižním Městě a návrhů loga Občanského sdru-
žení pro Jižní Město, které rovněž tvořily děti
z místních škol,“ řekl farář Karel Kočí.

O pořádání akcí projevila zájem i městská
část. „Sál komunitního centra bude největším
na Jižním Městě, a proto ho chceme využívat,“
uvedl starosta Dalibor Mlejnský. Radnice uva-
žuje například o možnosti využít zdejší prosto-
ry pro koncertní vystoupení jihoměstských
souborů, výstavy, ale například i k slavnostní-
mu předávání čestných občanství Prahy 11
u příležitosti Dne české státnosti.

„Pokud to podmínky dovolí, chtěli bychom
do komunitního centra přesunout některé kul-
turní aktivity, které se dosud konaly v KDOpa-
tov,“ dodal Mlejnský. ◗

Zvolil jsem jednoduchost, říká sochař

Sochař Daniel Trubač brousí budoucí oltář.
FOTO: ARCHIV DANIELA TRUBAČE

Komunitní centrum Matky Terezy zahájí
provoz 26. května. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Komunitní centrum Matky
Terezy se otevírá veřejnosti

9.30–11.00 slavnostní bohoslužba
s posvěcením oltáře
a požehnáním celému objektu -
kardinál Miloslav Vlk

11.00–13.00 občerstvení (raut) pro všechny
přítomné

13.30–14.30 koncert vážné hudby – Verner
Collegium

16.00–17.00 divadlo pro děti Princezna
na hrášku (Divadlo Kapsář)

19.00–20.30 koncert Spirituál Kvintet

Program slavnostního otevření
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K tradicím na Jižním Městě již patří každoroční oceňování učitelů
působících v mateřských, základních a středních školách v měst-

ské části Praha 11 u příležitosti Dne učitelů.
Při této malé slavnosti, která se konala dne 27. března v salonku

hotelu Opatov, starosta Bc. Dalibor Mlejnský poděkoval učitelům za
jejich náročnou práci. Spolu s ním vyjádřil poděkování i zástupce sta-
rosty Jan Meixner a vedoucí odboru školství a kultury Vlasta Melio-
nová. Ocenění byli odměněni květinou, dárkovou poukázkou a byl jim
předán symbolický klíč Prahy 11.

Slavnostní odpoledne moderoval Ing. Zdeněk Eška a svým vystou-
pením jej zpříjemnily i žákyně Základní umělecké školy Jižní Město
pod vedením manželů Žárových. Všichni zúčastnění se mohli nejen
občerstvit, ale také využít pohledu na Jižní Město z terasy salonku
v 19. patře, která se za slunečného počasí stala i místem přátelských
a neformálních rozhovorů.

Poděkování za práci ve školství patří nejen odměněným pedago-
gům, ale i všem ostatním učitelům, kteří v našich školkách a školách
vytrvale a obětavě předávají dětem, žákům a studentům své znalosti
a zkušenosti. ◗

Ivana Guthová, odbor školství a kultury

V podzimních měsících se v naší škole pra-
videlně setkávali malí předškoláci se svými

budoucími učitelkami. Vyzkoušeli si, jak se
budou v příštím roce učit v opravdové škole.

Budoucí prvňáčci byli velmi šikovní, bez-
prostřední a smělí. Někteří se dokonce objevili
na všech hodinách, které jsme prozatím uspo-
řádali. Jejich rodiče měli pokaždé v závěru
odpoledne možnost besedovat s vyučujícími.
Ptali se na výjezdy do školy v přírodě, byli zvě-
davi na výuku angličtiny v prvních třídách,
zajímala je tenisová škola i výběr jídel v naší
moderní školní jídelně.

Rodiče nejvíce oceňovali, že v naší škole
mají prvňáčci a druháci učebny propojené

s velmi prostornou hernou a soukromí žáků
prvního stupně je zaručeno v oddělené části
budovy. Udiveni byli i tím, že kromě dvou
počítačových a dvou multimediálních pracoven
mají žáci v každé třídě navíc k dispozici další
dva počítače s připojením na internet. Líbilo se
jim i sportovní zázemí naší školy.

Pro velký zájem rodičů jsme se rozhodli
pokračovat v těchto hodinách po celý školní
rok, ale pouze s žáky, kteří byli v naší škole
zapsáni. Další setkání bude 24. května. Toto
vzájemné poznávání je přínosné pro obě strany
a umožní našim novým žákům příjemnější
nástup do první třídy. ◗

Jarmila Predajnošová, ZŠ Donovalská

Městská část ocenila své nejlepší učitele
Seznam vyznamenaných pedagogů

Mateřské školy
MŠ Blatenská 2145 Renata Veverková
MŠ A. Drabíkové 536 Iveta Macečková
MŠ Hrabákova 2000 Marlen Jarolímková
MŠ Hroncova 1882 Jana Švamberková
MŠ Janouchova 671 Martina Věchetová
MŠ Jažlovická 2119 Ivana Linhartová
MŠ Konstantinova 1480 Dobromila Chalupová
MŠ Křejpského 1503 Dana Škodová
MŠ Markušova 1556 Eva Smělá
MŠ Mírového hnutí 1680 Alena Bendlová
MŠ Madolinka, Modletická 1402 Jana Brzobohatá
MŠ Stachova 518 Naďa Wenzlová
MŠ Sulanského 693 Dagmar Šimáčková
MŠ Chodov, V Benátkách 1751 Renata Petrová
MŠ Vejvanovského 1610 Denisa Sobotková

Základní školy
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782 Josef Tůma
ZŠ Donovalská 1684 Hana Slavíčková
ZŠ Chodov, Květnového vít. 57 Jana Stanzelová
ZŠ Ke Kateřinkám 1400 Jana Hájková
ZŠ K Milíčovu 674 Kateřina Vodičková
ZŠ Květnového vít. 1554 Jana Slavíková
ZŠ Mendelova 550 Lenka Derková
ZŠ Mikulova 1594 Vladimíra Neklapilová
ZŠ Pošepného nám. 2022 Zdena Pichlová
ZŠ Klíček, Donovalská 1863 Hana Hrůšová
ZŠ praktická a Praktická škola, Kupeckého 576 Krista Kábrtová
ZŠ a SŠ waldorfská, Křejpského 1501 Zdena Němcová

Ostatní
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 573 Jan Hlavatý
DDM Jižní Město, Šalounova 2024 Mahulena Mathesová

Střední školy
Gymnázium Budějovická – odloučené
pracoviště Pošepného nám. 2022 Martina Vratová
Gymnasium Jižní Město, Tererova 2135 Hana Torresová
SŠ Podnikatelská akademie s. r. o.,
K Milíčovu 674 Jitka Mikulášková
Střední škola reklamní tvorby MICHAEL,
Machkova 1646 Eva Maděrová
Střední odborná škola Stříbrského s. r. o.,
Stříbrského 2139 Zita Miklošová
Střední škola managementu a služeb s. r. o.,
Schulhoffova 844 Jana Halmanová

Starosta Dalibor Mlejnský spolu se zástupcem starosty Janem
Meixnerem poděkovali nejlepším učitelům za jejich práci.

FOTO: JANA JELÍNKOVÁ

Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli opravdovou
školu. FOTO: JARMILA PREDAJNOŠOVÁ

Škola před školou na ZŠ Donovalská
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Dramatický kroužek
v ZŠ Campanus
Již pátým rokem pracuje na naší škole divadel-

ní kroužek pod vedením paní učitelky Marce-
ly Bambasové. Navštěvují ho žáci z druhých
a čtvrtých ročníků. Všichni si zvykají na vystou-
pení před obecenstvem, učí se správnému vyjad-
řování a pohybu na jevišti, získávají zodpovědnost
za práci v kolektivu. S pomocí paní učitelky vyrá-
bějí jednoduché kulisy, rekvizity, šijí a upravují
divadelní kostýmy. Výsledkem letošního půlroč-
ního snažení dramatického kroužku bylo před-
stavení pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
které se konalo 8. března. Během čtyř dopoled-
ních představení shlédli pohádku nejen žáci prv-
ního stupně a děti z mateřské školy, ale také
rodiče účinkujících dětí a tety z Klokánku.
Pohádka měla velký úspěch a všichni se již těší-
me na další představení. ◗

Mgr. Alena Rychnovská, ZŠ Campanus

K učení jsem se dostala díky svému strýci,
který byl také pedagogem. Již jako holčič-

ka jsem si ráda hrála s panenkami na školu, ale
tenkrát jsem ještě netušila, že to bude mé celo-
životní povolání a koníček.

Učit jsem začala již v roce 1966, kdy jsem
dokončila studia na Pedagogické fakultě, a to
s aprobací matematika a zeměpis. Do chodov-
ské školy, tenkrát prakticky ještě vesnické ško-
ličky, mě přijímal pan ředitel Vladimír
Grafnetter a byl mi pak velmi dobrým rádcem
a průvodcem. Jeho hodiny byly hotovým kon-
certem. Na pedagogické fakultě mě, jak se říká,
učit nenaučili. Až praxe, pan ředitel Grafnet-
ter, a hlavně děti mi ukázali, jak se to správně
dělá. Učila jsem převážně matematiku na dru-
hém stupni. Není to předmět zrovna lehký,
a tak mě každá pochvala dodnes zahřeje
u srdce, zvláště když se vracejí žáci ze středních
škol a děkují mi. No a také zde učím již děti
svých bývalých žáků, leckdy tak znám i celé
rodiny žijící na Jižním Městě. Učila jsem
například manželku pana místostarosty paní
Meixnerovou, a také jejich kluky.

Baví mě učit žáky, kterým právě matemati-
ka jde, ale i ty, kteří v tomto předmětu příliš
nevynikají. V každém případě se snažím, aby je
tento předmět bavil a nebáli se ho. A ti, kdo
jsou slabší a mají problémy, ke mně chodí na
doučování.

A jak se změnily děti za čtyřicet let mé peda-
gogické činnosti? Rovnou si na to odpovím:

v jádru ani moc ne, možná jsou dneska bezpro-
střednější, byť v některých případech ta jejich
bezprostřednost hraničí už s drzostí, ale hravost
a dětské vlastnosti zůstávají stejné.

Rozhodla jsem se, že se do nového školního
roku už nevstoupím jako pedagog na plný úva-
zek. Učení se sice budu věnovat i nadále, ale
nejspíš už jen formou doučování. Přece jen
bych si v důchodu ráda užila více volného času.
S chodovskou školou se ale budu po tolika
letech loučit s těžkým srdcem a na všechny své
žáky budu s láskou vzpomínat. ◗

Zdenka Kozderková

V chodovské škole učím
matematiku už přes čtyřicet let

Paní učitelce Kozderkové za čtyřicet let její
pedagogické praxe prošly rukama tisíce
žáků. FOTO: JANA JELÍNKOVÁ

Představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
FOTO: ALENA RYCHNOVSKÁ

Mikrotřídy pro žáky s poruchami učení
Od září 2007 budou v Základní škole prak-

tické a Praktické škole, Kupeckého 576
nově otevřeny třídy pro žáky se specifickými
poruchami učení. Třídy jsou určeny pro děti
vyžadující kvůli specifické poruše čtení, psaní,
popřípadě matematických dovedností indivi-
duální přístup a přípravnou úpravu učebního
plánu.

Žáci budou vzděláváni podle vzdělávacího
programu běžné základní školy v malých třídách
s kapacitou 10–12 žáků. Pracovat s nimi bude po
celou dobu speciální pedagog.

Otevřena bude podle zájmu a potřeby druhá,
třetí, popřípadě i čtvrtá třída základní školy.

Pro žáky předškolního věku s odkladem
povinné školní docházky bude již tradičně otev-
řena přípravná třída, která připraví budoucí prv-
ňáčky na úspěšný přechod z mateřské do
základní školy.

Zájemci se mohou obrátit na Pedagogicko-
psychologickou poradnu v Praha 4, Vejvanov-
ského ulici, případně přímo na ředitelství školy
na tel.: 272 916 650. Další informace lze najít
na www.modraskola.cz. ◗

PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy S žáky se specifickými poruchami učení bude pracovat speciální pedagog. FOTO: KAREL KAPRÁLEK
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Termín uzávěrky: 31. 7. 2007
Cíl programu: vytvářet podmínky pro čin-
nost a uskutečňování projektů zaměřených
na rozvíjení, doplňování a podporu již probí-
hajících sociálních a zdravotních činností
a služeb v městské části Praha 11.
Priority programu:
oblast sociálních služeb
■ služby osobní asistence pro zdravotně
postižené občany včetně rodin s postiže-
nými dětmi

■ sociální služby pro seniory
■ prevence sociálně patologických jevů –
■ zejména programy škol na území MČ
Praha 11 a dalších organizací zaměřené na
prevenci šikany a jiných sociálně patologic-
kých jevů

■ činnost nízkoprahových klubů
oblast zdravotnictví
■ rekondice zdravotně postižených občanů
a rodin s postiženými dětmi

■ podpora doplňkových pečovatelských
a terénních služeb včetně služby homecare

Další podporované aktivity: podpora
poskytování respitní péče, podpora doplňko-
vých pečovatelských a dalších terénních slu-
žeb včetně osobní asistence, poskytovaných
starým a zdravotně postiženým občanům
v jejich přirozeném prostředí, podpora pečo-

vatelských služeb chráněného bydlení a chrá-
něných dílen, programy integrace zdravotně
postižených osob či jinak sociálně znevýhod-
něných skupin obyvatelstva, realizace aktivit
zaměřených na prevenci sociálně patologic-
kých jevů především u dětí a mládeže (mimo
protidrogovou prevenci), aktivity zaměřené
na základní pomoc lidem z krizových skupin
obyvatelstva (např. lidé bez přístřeší)
Podmínky: Do výběru budou zařazeny projek-
ty zaměřené na realizaci aktivit sociálního
a zdravotního charakteru, pořádané pro občany
MČ Praha 11. Žádosti o dotace mohou podá-
vat právnické osoby (občanská sdružení, obec-
ně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby) a fyzické osoby. Žádosti mohou podá-
vat také příspěvkové organizace MČ Praha 11,
pouze však na akci, která není kryta příspěv-
kem MČ na příslušný rok, je mimořádného
významu proMČ a nejedná se o akci standard-
ního typu. Žadatel musí zaslat žádost na přede-
psaném tiskopise (www.praha11.cz) a přiložit
zřizovací listinu subjektu, resp. stanovy. Žada-
tel semusí spolupodíletminimálně částkou
ve výši 30 % z celkových nákladů.

Podrobnější informace lze získat
u odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MČ Praha 11, tel. 267 902 137,
Bc. Tereza Zoubková

Termín uzávěrky: 31. 7. 2007
Cíl programu: vytvářet podmínky pro čin-
nost a uskutečňování projektů zabývajících
se řešením problémů v protidrogové proble-
matice na místní úrovni, tj. v městské části
Praha 11. Klienty těchto služeb jsou občané
MČ Praha 11: zejména mládež (na úrovni
preventivních aktivit), rodinní příslušníci,
rodiče ohrožené populace (využívání pora-
denství, intervence), mládež a občané drogo-
vě závislí (léčba, harm reduction).
Priority programu:
v oblasti primární prevence
■ projekty zaměřené na preventivní protidro-
gové aktivity v mateřských, základních
a středních školách

■ interaktivní programy zaměřené na menší
kolektivy (nebudou podpořeny programy
zaměřené pouze na předání znalostí,
zejména komponované pořady určené pro
velké skupiny dětí a mládeže)

oblast sekundární a terciární prevence
■ podpora terénních výměnných programů
zaměřených na kontaktování skryté popu-
lace uživatelů drog a snižování rizik s užívá-
ním drog spojených

■ programy časné diagnostiky, intervence
a poradenství pro členy rodiny a blízké
osoby na úrovni nezdravotnických zařízení

Další podporované aktivity: programy
s protidrogovou tematikou zaměřené na rizi-
kové skupiny dětí a mládeže (podpora rozvo-
je schopností a dovedností dítěte ze
znevýhodňujícího prostředí v souvislosti

s protidrogovou problematikou, nácvik posto-
jů, osvojování zdravého životního stylu), pod-
pora programů zaměřených na práci s rodiči
a jinými rodinnými příslušníky, svépomocná
hnutí rodičů, programy profesního vzdělávání
(zejména pedagogů ZŠ).
Podmínky: Projekty jsou zaměřeny výhradně
na specifickou protidrogovou prevenci. Projek-
ty jsou zaměřeny na realizaci aktivit protidrogo-
vé prevence na území MČ Praha 11. Žádosti
o dotace mohou podávat právnické osoby
(občanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, církevní právnické osoby) a fyzické
osoby, žádosti mohou podávat také příspěvko-
vé organizace MČ Praha 11, pouze však na
akci, která není kryta příspěvkem MČ na pří-
slušný rok, je mimořádného významu pro MČ
a nejedná se o akci standardního typu. Žadatel
musí zaslat žádost na předepsaném tiskopise
(www.praha11.cz) a přiložit zřizovací listinu
subjektu, resp. stanovy. Žadatel semusí spo-
lupodílet minimální částkou ve výši:
– organizace zřízené MČ Praha 11 – 10%
z celkových nákladů (pokud se akce koná
v době vyučování, nelze za desetiprocent-
ní podíl považovat alikvotní část nájmu či
podobné náklady)

– ostatní subjekty – 30% z celkových
nákladů

Podrobnější informace lze získat
u odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MČ Praha 11, tel. 267 902 137,
Bc. Tereza Zoubková

Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2007
na podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních

služeb pro občany městské části Praha 11

Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2007 na podporu
projektů v oblasti protidrogové politiky MČ Prahy 11

Pozor na parkování
Městská policie Praha 11 předala odboru

dopravy městské části návrh na úpravu
dopravního značení v některých místech Jižní-
ho Města. Jedná se o ulice, z nichž byly doprav-
ní značky odstraněny, nebo byly zničeny.
Strážníci připravili i návrh na doplnění vodo-
rovných značek zákazu zastavení v místech, kde
se musí v případě požáru k domům dostat hasič-
ská technika. Nové úpravy projedná odbor
dopravy s Policií ČR. Vzhledem k tomu, že se
množí stížnosti na nedodržování zákazů spoje-
ných s parkováním, začali strážníci pečlivě kon-
trolovat jednotlivé lokality.Týká se to především
území Jižního Města II v místech, kde obyvate-
lé mohou využívat garáže ve Vojtíškově ulici.
Nesprávně parkující řidiči dostávají jako varová-
ní informační letáky. Pokud se situace nezlepší,
bude městská policie tato vozidla odtahovat.

Úřad městské části problematickou situaci
s nedostatkem parkovacích míst řeší. Nyní se
připravují podklady pro studii dopravy v klidu,
tedy parkování. O přípravě tohoto dokumentu
budou obyvatelé informováni na webových
stránkách a v Klíči.

Psí kamarádi
V Praze 11 je k 31. březnu 2007 evidováno

5 600 psů. Za místní poplatek k tomuto
dni vybrala městská část 1,92 milionu korun.
Pokud jste tak ještě neučinili, nezapomeňte
svého psa, kterého jste nechali označit mikro-
čipem nebo tetováním, nahlásit do evidence
chovatelů psů vedené magistrátem hlavního
města. (red) ◗

Srdečně zveme vás a vaše děti
na každoroční
DĚTSKÝ DEN S KOLTEM
pořádaný 8. května od 12
do 18 hodin v lesoparku Hostivař.
Na děti tu čeká spousta her, soutěží
a sladkých odměn! Pilní jedinci budou
navíc moci každou hodinu vyhrát
v tombole různé ceny! Přijďte se i vy
seznámit s partou vedoucích, kteří se
v létě či v zimě na táborech starají o vaše
děti! Kde nás najdete? V areálu lesoparku
– centrální louka s fotbalovým hřištěm.

Základní škola Nad Přehradou 469,
Praha 10-Horní Měcholupy,

OTEVÍRÁ JIŽ PÁTÝM ROKEM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008
TŘÍDU S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU
TĚLESNÉ VÝCHOVY

pro chlapce i dívky 6. ročníku.

Sportovní třída bude zaměřena na rozvoj
fotbalových dovedností a péči o talentované
hráče (chlapci), na moderní, současný
a muzikálový tanec (dívky). Přihlášky lze
vyzvednout v kanceláři školy nejpozději do
18. 5. 2007. Termín talentových zkoušek
je 24. 5. 2007 v 9 hodin v budově školy.



Dokončení ze str. 1

Účastníkům bylo ctí reprezentovat ČR v Emi-
rátech a těší se na další spolupráci s hudebníky
Emirates Youth Symphony Orchestra.

Ředitelské postřehy
■ „Spojené arabské emiráty nás přivítaly výraz-
ným teplotním rozdílem. V pět hodin ráno
byla teplota +25 °C a všeobjímající vlhký
vzduch,“ vzpomíná ředitel František Hlucháň.

■ Hotel nabídl komfort včetně kořeněných
arabských lahůdek. „Velice zvláštní a pro mě
zcela nové bylo jídlo z rýže, promíchané s vla-
sovými nudlemi,“ říká ředitel.

■ Zmínku si zaslouží pestré tržnice a prodava-
či. „Nejsou drzí a vlezlí, netahají za ruce či
trička, neobtěžují. Děvčata se kochala zlatý-
mi šperky i textilní metráží. Dámy nakoupi-
ly hezké látky, ze kterých budou kostýmy pro
příští koncerty,“ popisuje František Hlucháň.

■ Při produkcích dirigoval náš Jiří Janoušek
a Syřan s českým občanstvím Rijad Kudsi.
Ten je podle Františka Hlucháně znameni-
tým dirigentem i manažerem. Sehnal potřeb-
né finance i zástupce médií, kteří na adresu
umělců z Jižního Města nešetřili chválou. ◗

■ Hudebníci ZUŠ, kteří byli v Emirátech,
vystoupí 13. května v 16 hodin v kunratic-
ké sokolovně s houslistou Václavem Hudeč-
kem,“ doplňuje ředitel ZUŠ JM. ◗

Jana Benáková,
Jaroslav Moravec a Josef Košťálek.
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V sobotu 3. března se v Základní umělecké
škole Jižní Město konal již 13. ročník sou-

těže Jižní Město Music 2007. Tato soutěž je
určena dětem, které se věnují hudbě a které si
rádi změří své dovednosti v soutěžním klání.
Soutěž je každým rokem zaměřena na jiný
hudební nástroj, letos děti čekal nelehký úkol,
a tím byla komorní hra. Děti ve skupinách
dvou a více hráčů musely výborně zvládnout
nejen techniku hry, ale také přizpůsobit se hře
spoluhráčů a ještě myslet na stylovost a muzi-
kálnost projevu. Pro děti to byl velmi těžký

úkol, ale že je kolektivní hra i přes svou obtíž-
nost oblíbená, dokazuje účast 42 souborů z celé
Prahy 4. Jsme rádi, že žáci ZUŠ Jižní Město byli
velmi úspěšní a každý soubor reprezentující
ZUŠ získal výborné ocenění.

Soutěž je vždy předzvěstí blížící se krajské
soutěže základních uměleckých škol. Těší nás,
že se žáci naší školy umístili na nejvyšších mís-
tech – 5x 1. cena, 7x 2. cena, 6x 3. cena a 1x
čestné uznání. Z toho čtyři soubory budou
reprezentovat Prahu v celostátním kole.

Za takovéto vynikající výsledky byla ZUŠ
Jižní Město vyhlášena nejlepší ZUŠ v Praze
v oboru komorní hry s převahou dechových
nástrojů. Jsme rádi, že soustavná a kvalitní práce
žáků a jejich učitelů získala takové ocenění.

Škola má výborné výsledky ve všech obo-
rech – hudebním, výtvarném, tanečním i dra-
matickém a díky úspěchům, aktivitě i tvůrčí
atmosféře byla vybrána jako pilotní škola při
tvorbě nových rámcově vzdělávacích programů
pro základní umělecké školy.

Chcete-li být součástí takto aktivní školy,
získat krásný vztah k umění a také kultivovat
svou osobnost, přijďte k přijímacím zkouškám
v týdnu 4.–8. června 2007. Bližší informace na
www.zus-krtinska.cz.

Zuzana Drtinová, zástupkyně ředitele

Hurá na Bambiriádu
Česká rada dětí a mládeže pořádá i v letošním

roce Bambiriádu, největší přehlídku aktivit,
které nabízejí dětská a mládežnická sdružení i spol-
ky v České republice. Bambiriády se zúčastní 27
měst, pražská část se koná od čtvrtka 24. května do
neděle 27. května na Střeleckém ostrově.

„Letošní Bambiriáda odráží i nosná témata
evropské kampaně nazvané Každý jsme jiný,
všichni rovnoprávní,“ říká šéf Bambiriády Mar-
tin Bělohlávek.

Propojení kampaně s Bambiriádou zdůrazní
i jeden z koncertů, který se na Střeleckém ostro-
vě koná 25. května. Zahrají na něm například
New Orchestra of Dreams s hostujícím zpěvá-
kem Danem Bártou, skupina 100°C, kapela
Nightwork a kytarista a zpěvák Ivan Hlas. Na
sobotu je připravena hra Královská cesta, která
kombinuje zábavné poznávání historického
jádra Prahy s plněním dalších úkolů.

Vstup na Bambiriádu je bezplatný, ale návštěv-
níci Střeleckého ostrova i přesto obdrží speciální
lístky. Ty jim totiž umožní navštívit některé kul-
turní památky se slevou nebo zcela zdarma. Volný
vstup je například do Národního či Náprstkova
muzea, slevy poskytne Muzeum hl. města Prahy
i Petřínská rozhledna. Další informace najdete na
internetové adrese www.bambiriada.cz. ◗

red

ZUŠ Jižní Město je nejlepší v Praze

Žáci ZUŠ Křtinská obsadili pět prvních míst.
FOTO: ZUZANA DRTINOVÁ

Hudebníci reprezentovali Jižní Město v Arábii

Honosný Palác kultury ve městě Sharijah aplaudoval hudebníkům z Jižního Města v nedě-
li 1. dubna (vlevo nahoře). O den později se soubor Hájíček představil pozorným a vníma-
vým členům královské rodiny v Ajmanu (vlevo dole). Význam arabské mise našich
hudebníků potvrzuje snímek třetí ze setkání velvyslankyně České republiky ve Spojených
arabských emirátech JUDr. Věry Jeřábkové, CSc. s ředitelem ministerstva kultury Spoje-
ných arabských emirátů Abdullahem Salemem Al Amrim a šéfem Základní umělecké školy
Jižní Město Mgr. Františkem Hlucháněm. FOTO: ZUŠ JM
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První dubnová neděle nabídla skvělé divadel-
ní představení v Kulturním centru Zahrada.

Malé i velké diváky okouzlil soubor profesio-
nálního brněnského Divadla Špílberg, který do
Zahrady vnesl atmosféru plnou písniček a vese-
lých scének. Připomeňme, že Divadlo Špílberg
je zaměřené především na tvorbu pro děti
a mládež. Vzniklo v roce 1988 a spolupracuje
s renomovanými autory, například s Petrem
Skoumalem nebo Markem Ebenem.

Výrazná scéna, originální kostýmy a písnič-
ky v podání herců přinesly dětem, maminkám
i tatínkům příjemně strávené nedělní odpoled-
ne. Perfektně zvládnuté zvukové efekty umoc-

nily pohádkovou atmosféru, navozenou hned
v úvodu představení.

Hodina utekla velmi rychle, ale ani potom
se nemuseli malí diváci se Zahradou rozloučit.
Prohlédli si zblízka kulisy a divadelní rekvizity,
které odjakživa lákají k důkladnější prohlídce.

Potom děti i rodiče využili venkovního záze-
mí, které Zahrada poskytuje. Velcí třeba u kávy
a ti menší v dřevěném domečku, nebo na pís-
kovišti s bábovičkami.

Krásné jarní počasí bylo už jen pověstnou
třešničkou na dortu v tomto vydařeném neděl-
ním odpoledni. ◗

Dana Foučková

Výstava pro zvýšení duchovních vibrací
Vážení příznivci umění! Od 3. do 27. května

budete moci navštívit expozice dvou duchovně
spřízněných, ale samostatně se vyvíjejících výtvar-
níků Jiřího Kaloče (Malá galerie) a Richarda Kočí-
ho (Velká galerie). V dnešní době, kdy konzum
a laciná zábava vytlačila pravé umění na okraj spo-
lečnosti, to mají profesionální umělci opravdu
těžké!

Na zvláštním významu nabývají ty malířské
a sochařské projevy, které kultivují vnitřní psychic-
ký obsah uměleckého díla. Karel Funk napsal, že
umělec by se nikdy neměl přiblížit pokleslému
vkusu mas! Jak to ale spojit s tržními principy? Ty
jsou přece založeny právě na masovosti! Jediný
možný způsob, jak obstát v této nelehké době, je
střídat lehce pokleslé umění, odměněné ovšem vel-
kým zájmem lidu profáního a kultivovaných, vyso-
ce hodnotných výstav s nadprůměrným morálním
a emotivním obsahem. K takové se v současnosti
schyluje na Chodovské tvrzi. Zvu vás tedy k návště-
vě galerie za účelem zvýšení duchovních vibrací
a následného potlačení nízkých pudů a vášní!

Akad. sochař Milan Martiník, kurátor galerie

Apríl v Zahradě s Divadlem Špílberg
Děti si po představení mohly sáhnout na divadelní kulisy a rekvizity. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Snažím se, aby to
obyčejné dostalo
nádech jisté elegance
Posledních osm devět let, jsem se věnoval

převážně tvorbě plastik, tedy trojrozměrné
dimenzi. Nemohu říct, že by se mi během té
doby občas nezastesklo po malbě. Čas od času
jsem na malbu myslel, ale nějak mi nešlo sklou-
bit sochy a malbu zároveň. Nechtěl jsem, zjed-
nodušeně řečeno, reprodukovat sochy
v obrazech, ale měl jsem zájem, aby obrazy
odrážely něco z povahy soch.

Vznikla tedy série obrazů, která tvoří uza-
vřený kruh. Tyto obrazy volně navazují na moji
malbu z let předešlých a zároveň obsahují něco
z mé současné sochařské práce. Nanáším tenké
vrstvy barvy podobně jako spojuji úzké pruhy
dřeva do konečného objemu. Tvar vychází
zevnitř ven a ne naopak, jak tomu většinou
u dřeva či kamene bývá. Využívám přítomnost
obyčejných předmětů a jednoduchých tvarů
a proměňuji zdánlivě banální v náznaky jemné-
ho tajemství. Snažím se, aby to obyčejné dosta-
lo nádech jisté elegance. Dalo by se to nazvat
lyrická geometrie.

Kruh je obecně považován za symbol neko-
nečna. Asi proto, že obsahuje jak konec, tak
i začátek. Uzavřenost kruhu vymezuje prostor
a čas. Ale nabízí možnost jakéhosi průchodu do
jiné časové dimenze, tedy nějaký začátek nové
zkušenosti. Tento zdánlivý protiklad učí nevní-
mat smrt jako konec, ale jako pokračování, jako
přirozený vývoj, nebo začátek něčeho nového.

Tento cyklus považuji za uzavřenou záleži-
tost také proto, že vím, co jsem od něj očeká-
val. Mně teď zbývá úloha posoudit, jestli
výsledek splnil mé očekávání. A toto hodnoce-
ní většinou dopadne v můj neprospěch. Nespo-
kojenost je základní charakteristika, která
zajišťuje kontinuitu práce. Tak to musí být.
Zároveň ale doufám, že část vynaložené energie
přetrvává v obrazech, a ten kdo se na ně dívá,
v nich najde odkaz na své vlastní otázky. ◗

Richard Kočí

Jiří Kaloč, Krajina s virtuální architekturou II,
2006, akryl, olej, lak, sololit. REPRO Dva pruhy, dva kruhy. REPRO
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Integrace dětí z dětských domovů do různých
oblastí společenského života se stane společ-

ným tématem festivalu Out of Home 2007,
který se uskuteční ve festivalovém areálu na
Chodově v sobotu 12. května. Mezi prvními
interprety jsou potvrzeni například No Name,
100°C, Gipsy.cz, PSH, PEHA, Lenka Dusilo-
vá nebo Post It.

Hudební festival Out of Home 2007 se na
první pohled ničím neliší od jiných festivalů
svého druhu. Organizátoři – občanská sdruže-
ní Múzy dětem a SK Xstream Racing – se však
rozhodli výtěžek z festivalu věnovat na konto
projektu Život nanečisto. Reagují tak na sku-
tečnost, že Česká republika je jednou zemí,
která má nejvíce dětských domovů na počet
obyvatel v Evropské unii. Podle údajů Federace
dětských domovů totiž ve 151 dětských domo-
vech v současné době žije 6 500 dětí a kolem
5 000 z nich pak přebývá ve výchovných ústa-
vech nyní nazývaných dětský domov se školou.
„Jen dvě procenta z dětí jsou přitom skutečný-
mi sirotky,“ upřesňuje Klára Chábová z občan-
ského sdružení Múzy dětem.

Součástí programu festivalu Out of Home
bude také sportovní zóna s bungee jumpin-
gem, lezeckou stěnou, aerotrimem či elektric-
kým rodeem a exhibice v biketrialu. Nebude
chybět ani filmová zóna, která zase nabídne
projekce nezávislých filmů a dokumentárních
snímků zaměřených na tématiku dětských
domovů. Festivalový areál v ulici Mírového
hnutí, který pojme až pět tisíc návštěvníků,
bude pro veřejnost otevřen od dvanácti hodin.
Po půlnočním ukončení programu živých
kapel vystoupí řada předních českých Djů.
Část programu festivalu se také uskuteční
v budově Chodovské tvrze, která organizáto-
rům festivalu zapůjčila své prostory.

Pro návštěvníky bude v den festivalu zpro-
vozněna speciální autobusová linka, která
pojede ze stanice metra Chodov směrem k are-
álu festivalu do ulice Mírového hnutí a dále
bude pokračovat ke stanici metra Opatov.

Vstupenky na festival Out of Home lze
zakoupit v předprodeji v síti Ticketpro za
250 Kč, na místě budou za 290 Kč.

Vstupné pro děti od 6 do 12 let 170 Kč,
dítě do 5 let zdarma, návštěvníci s průkazem
ZTP včetně doprovodu 290 Kč. Vstupné pro
veřejnost na sportovní utkání dětských domo-
vů činí 50 Kč. ◗

Robert Čumpelík
Další informace o festivalu lze najít
na stránkách www.mimodomov.cz

Jižní Město hostí festival, který pomůže dětem

Padesát let
života navíc?
„Endogenně dýchající člověk může i v pod-
mínkáchměstského prostředí počítat s tím, že
se může dožít daleko vyššího věku, a to živo-
tem zdravého člověka.“ Z knihy V. Frolova
Endogenní dýchání – nová cesta ke zdraví.

Ruský biochemik Frolov sestrojil indivi-
dualni dýchací trenažér užívaný pro bezme-
dikamentozní uzdravení a omlazení
organismu. V našem těle nedýchají jen plíce.
Dýchá srdce, mozek, dýchají svaly, dýchá
vlastně každá buňka.

Pomocí trenažéru se dociluje přechod na
endogenní (vnitřní) dýchání, které je
podobné dýchání velryb. V důsledku změny
dosavadního typu dýchání na dýchání podle
této metody dochází k prudkému zvýšení
množství energie v organismu. ◗

MUDr. Igor Kozlov

AUTOGRAMIÁDA JAROSLAVA DUŠKA V MALÉ GALERII CHODOVSKÉ TVRZE

9. května od 15 do 17 hodin se koná autogramiáda herce, režiséra, moderátora a protagonisty
divadelního souboru Vizita Jaroslava Duška spojená s derniérou knihy Nenucený výsek.

Plánek festivalového areálu. REPRO

ČASOVÝ PROGRAM FESTIVALU
Hlavní stage:
Toneless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00–13.50
Temperamento . . . . . . . . . . . . . 14.20–15.10
Čankišou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.40–16.30
Gipsy.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00–17.50
Lenka Dusilová . . . . . . . . . . . . . . 18.20–19.10
PSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.40–20.30
No Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00–21.50
Peha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.20–23.10
Půlnoční překvapení! . . . . . . . . . . . . . . 23.30

Druhá stage:
4signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.20–17.10
100°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.40–18.30
Post-it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00–19.50
Eddie Stoilow . . . . . . . . . . . . . . . 20.20–21.10
DJ’s Mike Traffic, Robot, Lavor

Válečné filmové drama
Hlasy nevinnosti v Zahradě
V rámci květnových oslav konce II. světové války bude jistě uvedena řada filmových snímků

s touto tematikou. Kulturní centrum Zahrada v rámci svých klubových projekcí nabízí veli-
ce atypické válečné drama Hlasy nevinnosti. Hlavní dějová linie se soustředí na jedenáctiletého
chlapce Chavu. Ten má tu smůlu, že dětství prožívá v Salvadoru 80. let minulého století upro-
střed občanské války. Války, do které byli povoláváni chlapci již ve věku dvanácti let. Chava nemá
tedy příliš mnoho času na to, aby se postaral o opuštěnou matku a sourozence, či prožil běžné
klukovské hry i první lásku. Kolem zuří mezi rebely a vládní armádou nesmyslné přestřelky, které
se před ničím nezastaví.

Zdánlivě komorní snímek režiséra Luise Mandokiho z roku 2004 dokáže na malé ploše maxi-
mum. Je právem nositelem celé řady ocenění z mezinárodních filmových festivalů (např. v San
Diegu či Berlíně). Koprodukce zemí Mexiko, Portoriko, USA dala vzniknout filmu, který je veli-
ce realistický, působivý, emotivní, ne však sentimentální. Projekce válečného dramatu Hlasy nevin-
nosti se uskuteční ve čtvrtek 3. 5. a v úterý 22. 5. od 17.30 a 20.00. Vstupné je 60 korun. ◗

Tomáš Rulf
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Vůně mláta

V jednom z minulých článků v Klíči jako-
by zavonělo v ulicích Prahy 11 mláto.

Jako laik nemohu příliš poučovat a snad jen
úplným neznalcům připomenu, že pivo se
nevaří z chmele, ale z obilného sladu. Chmel
tvoří drobnou, ale veledůležitou přísadu.
Mláto je zbytkový produkt z vaření piva,
vyloužené nerozpustné zbytky sladu. Únik
jeho vůně bývá většině příjemný. Připomíná
chléb, zvláštní sladkost a ještě něco těžko
popsatelné navíc. Mláto ulehčuje kravám pro-
dukci mléka, většinou totiž končí jako výživ-
né krmivo.

Na pivo se pohlíží různě. Jeho konzumen-
ti ve velkých množstvích vůbec nemusí být
obdivovanými členy rodin a místních pospo-
litostí. Staří Egypťané věřili, že nápoj stvořil
bůh Ra. Historici prozaicky, ale přesvědčivě
prokazují jeho mimořádnou úlohu. Otto
Placht napsal o Českém státu v 16.–18. sto-
letí: „Pivo bylo tehdy, co dnes voda; při zdra-
votní závadnosti její v důsledku nedostatečné
čistoty a kanalizace měst i vesnic bylo pití
piva životní potřebou.“ Vzniká totiž kvaše-
ním obilných zrn a vzniklý mok se vaří.
Dobrá výroba probíhá bez umělých chemic-
kých přísad.

V minulosti se vařívala různá piva pro
různé konzumenty. Některá neměla ani dva
stupně a běžně je pili ve špitálech staří lidé

i děti. Bez následků, což prý dnes nelze tvrdit
o některých limonádách. Původně si rodiny
vařily pivo doma. Brzy ale obce a vrchnosti
pro zajištění kvality najímaly sládky.Ti v pivo-
varech vařili várky z obilí vybraných rodů,
jimž pak plynul z prodeje zisk. Poddaní byli
povinni kupovat pivo své vrchnosti a ta měla
zaručený příjem.

V Chodově vařila pivo také vrchnost.
Mílové právo pražských měst ve vzdálené
vísce už neporušovala. K roku 1616 je dolo-
ženo, že při tvrzi byl pivovar se sladovnou
a spilkou a doložena je také chmelnice. Šlo
ovšem o pivovar nevelký, stačil jistě jen pro
potřeby zdejšího malého panství. Roku 1667
se připomíná měděná pánev a další „sešlé“
zařízení, o pivovaru je zmínka ještě v soupi-
sech pro daňové účely z 18. století.

Poté vaření piva ve zdejším regionu ovlád-
li silnější producenti. Prvně v centru panství
v Kunraticích, pak v Nuslích a Říčanech.
Dvacáté století nabídlo všechna dosud proslu-
lá pražská a vůbec česká piva. Už ovšem výluč-
ně jako pití pro dospělé. Při stavbě jednoho
zdejšího domku na konci 19. století vykopali
dřevěné potrubí, prý ze zaniklého pivovaru.
Chodov se pak rozrůstal, ale na pivovarnictví,
třeba jen malé, už nikdo nepomyslel. Že by
nyní v rámci Jižního Města? Domácí značky
patřívají k místním hrdostem. ◗

Stranu připravil Jiří Bartoň

Velikonoční speciál 14° – další jihoměstské pivo. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Otec dubů
Naše městská část ještě nemá žádný úředně

schválený památný strom z hlediska jeho
stáří a významu. V rámci správního obvodu
Praha 11 lze ovšem najít několik významných
zelených pamětníků, ať se státním znakem
nebo zatím bez něho. Velikostí asi dominuje
ten za jižním koncem hráze rybníka Homolky
v Milíčovském lese. Říkáme mu Otec dubů.
Jakoby bděl nad svými kolegy, co svými kořeny
zpevňují hráz. Když ho zkusí obejmout dětské
náruče, musí se jich spojit alespoň šest. Kdo ví,
čí doteky a hlasy již mlčenlivý Otec dubů sly-
šel? Nikomu to ale neprozradí… ◗

Dub na hrázi rybníka Homolka. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Schody a podchody
Naše městská část nabízí ledacos. Věnujme

se postupně různým podchodům, scho-
dištím a schůdkům až po nadchody přes komu-
nikace, mostky zvané lávky i skutečné mosty.
Vnější schody, i jednotlivé, jsou už od starově-
ku považovány za reprezentační prvek, zvyšují
dojem monumentality.

Takové se v prosté zástavbě Chodova a Hájů
nedochovaly a pragmatičtí projektanti Jižního
Města s nimi počítali jen velmi skromně. Scho-
dů užitkových však máme poměrně dost. Tento
podchod pod Opatovskou ulicí v sousedství
ulice Novomeského zatím nebývá přeplněný.
Mnoho chodců při cestě ke stanici metra Háje
i zpět dává přednost červeně vyznačenému pře-
chodu na autobusové nádražíčko. ◗

Podchod pod Opatovskou ulicí. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Ve čtvrtém desetiletí (2)
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Skončili sice ve čtvrtfinále, ale i tak mají za
sebou povedený rok mezi domácí elitou.

Celek z Jižního Města předváděl po většinu
sezony pohledný florbal a nebýt výpadku na
začátku základní části, mohlo být lépe. Hráči
Chodova tak nakonec obsadili osmé místo,
když ve čtvrtfinále podlehli střešovickému Tat-
ranu – obhájci titulu.

Po horším začátku začal tým kolem kapitá-
na Petr Pajera sbírat pravidelně body a stoupat
tabulkou výše. V polovině základní části byl na
sedmém místě a s ohledem na zlepšené výkony
se předpokládal další postup vzhůru. Paradox-
ně se ale stal pravý opak, přestože získal více
bodů než v první půlce soutěže.

Během dlouhodobé části dokázali hráči Cho-
dova porazit tři semifinalisty, nestačili jen naTat-
ran. O to více nakonec zamrzelo, že pouhé dva
body dělily mužstvo od lepšího postavení po
základní části a tím pádem vyhnutí se Tatranu.
S ním dokázal Chodov ve čtvrtfinále držet krok
po herní stránce, ale zkušenější favorit překvape-
ní nepřipustil. Chodov však může těšit jiný fak-
tor, a to že do týmu zapracoval mladé nadějné
hráče, kteří se dokázali prosazovat i v důležitých
bojích o play off. Přes sto gólů v sítích soupeřů
také hovoří o kvalitě týmu a obranná hra společ-
ně s kvalitním duem gólmanů slibuje před
novou sezonou dobrou podívanou. ◗

Petr Hrabal

Ve sportovní hale TJ Jižní Město Chodov se
24. března 2007 uskutečnil již 11. ročník

mezinárodních závodů v moderní gymnastice.
Vytvořit podobnou tradici a zajistit zastoupe-
ní kvalitních závodnic, aby soutěž měla i mezi-
národní věhlas, není snadné, ale organizátoři
Chodovského poháru se tohoto úkolu zhosti-
li na jedničku. Nejlépe o tom svědčí počet při-
hlášených klubů. Českou moderní
gymnastiku zastupovaly reprezentantky z TJ
Chodov Praha a dalších sedmnáct sportovních
klubů z Čech a Moravy. Široký výběr doplni-
ly zástupkyně Ruska, Chorvatska, Bulharska,
Belgie a Srbska. O vysoké úrovni soutěže
vypovídá i účast gymnastek z moskevské školy
olympijských nadějí.

Podobné sportovní akce pomáhají závodni-
cím připravit se na stres velkých závodů, učí je
vyrovnávat se s cizím prostředím i zvládat emo-
cionální nápor obrovské konkurence. Na druhé
straně umožňují navázat kontakty mezi trené-
ry, zprostředkují výměnu zkušeností a nápadů.

Ladná vystoupení závodnic změnila den sou-
těže v opravdový sportovní svátek. Organizátoři
soutěže udělali vše, aby vytvořili důstojné prostře-
dí. V čele vyzdobené sportovní haly byla instalo-
vána velkoplošná obrazovka pro zlepšení zážitku
diváků. Závodnice uvítaly ohrazení koberců, což
je velmi důležité v případě ztráty náčiní, které
může zdvihnout pouze sama gymnastka.

Příjemně vyplněny byly i přestávky –
vystoupila Monika Absolonová s písněmi

z muzikálu Angelika a malé gymnastky v roli
modelek představily jarní kolekci francouz-
ských módních butiků.

Výsledky závodu
Juniorky: 1. Svatkovskaja Daria – Škola olym-
pijských nadějí, Moskva; 2. Kondrya Oxana –

Škola olympijských nadějí, Moskva; 3. Sachko-
va Renete – CSKA Sofia, Bulharsko. Seniorky:
1. Yordanova Boryana – CSKA Sofia; 2. Ved-
richkova Monika – RG SC Levski; 3. Illichová
Martina – TJ JM Chodov, Praha ◗

Petr Hrabal

Přijďte se podívat
na dětský cyklokros
do Centrálního parku

V ážení příznivci cyklistiky, i letos jsme pro
vás ve spolupráci s prodejnou Cyklosport

Kern v Hviezdoslavově ulici 1600 a městskou
částí Praha 11 připravili tradiční cyklistické
odpoledne. Na 2. května od 15.30 hodin
zveme všechny kluky a holky ve věku od 6 do
18 let, jejich rodiče a kamarády, kteří by si
rádi užili atmosféry závodů alespoň jako divá-
ci. Závodníci pojedou v závislosti na věkové
kategorii odlišný počet kol. Trať vede po
zatravněné ploše Centrálního parku poblíž
stanice metra Opatov.

Nejdříve startují nejmladší věkové katego-
rie, ostatní poté v časovém odstupu.

Prezence závodníků je již od 14.30 hod.,
výsledky budou vyhlašovány průběžně. Za
symbolické startovné 30 korun můžete vyhrát
zajímavé cyklistické doplňky a další vybavení.
Každý závodník navíc dostane malé občerstve-
ní. Neváhejte proto a přijďte si s námi zaspor-
tovat. Těšíme se na shledanou u startu. Vlastní
kolo a cyklistická přilba nutné! Propozice závo-
du naleznete na www.oddilufo.estranky.cz. ◗

Jaroslav Hejný,
cykloturistický oddíl UFO

Evropské moderní gymnastky na Chodově

O vysoké úrovni soutěže vypovídá i účast gymnastek z moskevské školy olympijských
nadějí. FOTO: PETR HRABAL

Florbalistům Chodova se sezona povedla

HÁZENÁ V HALE TJ JM CHODOV
Čtvrtek 3. května 2007
17.30 Pražský přebor mladších žáků, TJ Jižní

Město Chodov – Dukla Praha 6
Čtvrtek 10. května 2007
17.30 Pražský přebor mladších žáků, TJ Jižní

Město Chodov – TJ Sokol Vršovice
18.30 Pražský přebor starších žáků, TJ Jižní

Město Chodov – Dukla Praha 6
Sobota 12. května 2007
16.30 Společná Regionální Liga mužů, TJ

Jižní Město Chodov B – HC Kolín
Neděle 13. května 2007
10.30 1. liga mladších dorostenců, TJ Sokol

Praha Vršovice – AŠ Mladá Boleslav

12.30 1. liga mladších dorostenek, HC Háje
Jižní Město Praha – TJ Sokol Písek

14.30 2. liga starších dorostenců, TJ Jižní
Město Chodov – TJ Sokol Košutka
(Plzeň)

16.30 2. liga mužů, TJ Jižní Město Chodov A
– ELP Jablonec n. N.

Čtvrtek 17. května 2007
17.30 Pražský přebor starších žáků, TJ Jižní

Město Chodov – TJ Sokol Vršovice
Čtvrtek 31. května 2007
17.30 Pražský přebor starších žáků, TJ Jižní

Město Chodov – Lokomotiva Vršovice
(mladší dorost)
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Čínské přísloví: Dříve než se zítřek (1. část tajenky) stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance (2. část tajenky), které jim nabízí
dnešek (3. část tajenky). (řešení křížovky z minulého čísla: 1. část – vydáváme peníze, 2. část – nemáme, 3. část – imponovali)

Ve dnech 22.–26. února se ve finském měs-
tečku Ylikylä uskutečnilo velké setkání

ředitelů, učitelů a žáků partnerských škol
zapojených do mezinárodního projektu
Comenius, Somewhere over the rainbow.

Byli jsme ubytováni v přátelských finských
rodinách, které se o nás staraly. Všichni se sna-
žili seznámit nás s jejich tradicemi, zvyky a způ-
sobem života. Zkoušeli jsme i mnoho místních
tradičních sportů, například běh na běžkách,
jízdu na saních nebo chůzi na sněžnicích.
Dokonce jsme si mohli vyzkoušet jízdu na sněž-
ném skútru a na saních tažených psy či sobem.

Děti, u kterých jsme bydleli, nás v pátek
vzaly do školy, kde jsme sledovali průběh jejich

vyučování, prohlíželi si jejich učebnice, shléd-
li výstavu předmětů spojených s laponským
způsobem života a popovídali si s ostatními
žáky, samozřejmě anglicky.

O víkendu jsme navštívili Oulu, nejbližší
větší město. Zde jsme nakupovali různé suve-
nýry. V neděli jsme se všichni sešli na místě
zvaném Koiteli, kde jsme prožili nádherný
půlden plný zimních radovánek. Náš výlet byl
naučný a zábavný!

Doufáme, že nám naše škola připraví ještě
nějaké takové skvělé výlety. ◗

Martina Slabá 9. B, Jana Herciková 8. A,
ZŠ s RvJ K Milíčovu

Zimní finská pohádka

V programu se našla i volná chvíle na pro-
hlídku města. FOTO: MARTINA SLABÁ
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V rámci Pražské oblastní přehlídky amatér-
ského divadla, známější pod zkratkou

POPAD, se v Kulturním centru Zahrada prezen-
tovalo s velmi hezkým dětským představením
amatérské divadelní sdružení Rachtámiblatník.

S činoherní pohádkou Český Honza poba-
vilo malé i velké diváky. Složitá příprava scény
sice trochu posunula začátek, ale malé zdržení
stálo za to.

Malé i velké diváky tentokrát nezatížilo ani
vstupné. Představení bylo v rámci celé přehlíd-
ky, která proběhla v půlce března zdarma. ◗

Dana Foučková, foto: XXX

Šanson – věc veřejná, je volné sdružení profe-
sionálních autorů a interpretů, které spojuje,

jak zájem o žánr šansonu, tak o věci veřejné.
Sdružení vzniklo v tehdejším Československém
rozhlase v roce 1969, jako reakce na vpád vojsk
Varšavské smlouvy a počínající normalizaci. Jeho
zakladateli byli zpěvačka Alena Havlíčková, skla-
datel a textař Jaroslav Jakoubek, skladatel a pia-
nista Milan Jíra a herec,
zpěvák a překladatel
Rudolf Pellar. Ve velmi
krátké době se připojili
další herci a zpěváci,
např. Ljuba Hermano-
vá, Hana Talpová, Jan
Faltýnek, Ilja Racek,
Jiřina Jirásková, Jan
Kanyza aj. , literáti (Ivo
Štuka, Jaroslav Vedral,
Karel Trinkewitz),
novináři a publicisté
(Jan Petránek, Karel
Kyncl, Jaroslav Jírů a další). Jako hosté se pak na
podiích objevily desítky herců, publicistů, poli-
tiků a jiných zajímavých osobností. Činnost sku-
piny byla ovšem několikrát pozastavena,
jednotliví členové šikanováni - byla jim zakazo-
vána umělecká činnost, resp. byli vyhazováni ze
zaměstnání a předvoláváni k výslechům. Skupi-
na proto často měnila pracoviště i pořadatele, její
pořady se však dařilo zachovat i dále rozvíjet.
Nyní lze za kmenové členy považovat Martu
Balejevovou, Terezu Duchkovou, Milana Jíru,
Rudolfa Pellara, Jana Petránka, Filipa Sychru, Iva
Štuku, a z herců Ilju Racka a Libuši Švormovou.

Dramaturgie vychází z přesvědčení podlože-
ného mnohaletou zkušeností, že šanson je žánr

polystylový, který si bere své dobré! z lidové
písně i z kabaretního kupletu, z lidovky, jazzu,
vážné hudby i z folku a country. Tím je také
dána jeho schopnost spojovat se s poezií, pró-
zou, politickým komentářem, aktualitou –
ovšem za předpokladu, že jeho páteří je přesvěd-
čivý, poetický a srozumitelný text, umocněný
nápaditou hudbou a zprostředkovaný všestran-

ně vybaveným uměl-
cem. Pořady skupiny,
pokud jsou realizovány
pod tímto zorným
úhlem, jsou dostatečně
pestré, aby zaujaly širo-
ké vrstvy publika -
publika inteligentního,
vnímavého a spolupra-
cujícího. Jsou proto
koncipovány jako bez-
prostřední setkání
s obecenstvem,
k němuž se obracejí

s důvěrou a bez jakéhokoli předstírání. Skupina
klade důraz na šanson český, převážně pro její
potřebu komponovaný. 

Jako jednu ze svých domovských scén si sku-
pina vybrala Chodovskou tvrz, kde se její pořa-
dy konají v sezóně každý měsíc. V květnu bude
hostem zpěvačka Zdeňka Lorencová. Mnozí si
vzpomenou na její písničky s kytarou, dosti
často uváděné v médiích v 70. a 80. letech.
Nyní slaví úspěšný comeback s tvorbou písňo-
vou, world music a také v komponovaných
divadelních pořadech.

Zdeňka Lorencová vystoupí v pondělí 21.
května, začátek je v 19 hodin. ◗

Vladimír Levický, foto: XXX

Šanson – Věc veřejná na tvrzi

Májová Zahrada
bude patřit
Bokomaře a Devítce

Ve čtvrtek 17. května od 19 hodin se v Kul-
turním centru Zahrada představí premié-

rově skupina Bokomara. Kvartet, který vznikl
v polovině osmdesátých let, prošel za svoji dva-
cetiletou pouť českou (a moravskou) folkovou
hudební kotlinou častými personálními změ-
nami. Základ však od začátku tvoří brněnský
muzikant, kytarista, hráč na foukací harmoni-
ku a výhradní autor hudby Luboš Javůrek.
Dnešní Bokomaru dále doplňují: Radek Mařík
(akustická a elektrická kytara), Hynek Tecl
(banjo, baskytara) a Michal Jirásek (bicí). Jaký-
misi nehrajícími členy kapely pak vždy byli
externí textaři Jiří moravský Brabec či Milan
Jablonský. Na svém kontě má Bokomara osm
CD. A protože v Praze Luboš Javůrek rozhod-
ně nekoncertuje často, bude vystoupení jeho
skupiny jistě svátkem pro všechny milovníky
kvalitního folkrocku.

Romantické folkové noty se naproti tomu
drží skupina Devítka. Trio Jindřišky a Honzy
Brožových s kytaristou Petrem Havrdou
vystoupí v Zahradě poslední májový den ve
čtvrtek 31. května od 19 hodin. Mladé manže-
le Brožovi mohou příznivci znát z působení
v kapele Pavla Žalmana Lohonky. Devítka
v současné tříčlenné podobě zahraje na Velkém
sále poprvé. A garantujeme, že nejen při posle-
chu hitu Holka od koní vás bude příjemně
mrazit po těle.

Vstupné na koncerty je 150 korun. Rezer-
vace je možná na tel.: 271 910 246 či na
www.kczahrada.cz.

Dana Foučková, foto: Tomáš Rulf

Český Honza pobavil malé i velké
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KONCERTY

čtvrtek ■■    3. ■■    19.00
Kde domov můj ? Pořad nastudovaný na počest
výročí premiéry hry Fidlovačka a na počest
významných výročí F. Škroupa a J. K.Tyla. Účinkují:
Förstrovo trio: Stanislav Srp – housle, Evžen Rattay –
violoncello, Aleš Bílek – klavír. Scénář, dramaturgie
a průvodní slovo Dr. Zdena Zvěřinová. Na programu:
skladby F. Škroupa včetně písně „Kde domov můj“
a skladby dalších autorů.

úterý ■■    15. ■■    19.00
Merci, Edith ! Pořad věnovaný nedávnému výročí
slavné francouzské šansoniérky. Účinkují: Eva
Kriz–Lifková a Rudolf Pellar – zpěv a průvodní slovo,
Milan Dvořák – klavír.
16. ■■    středaKoncert posluchačů flétnového oddělení
Konzervatoře Jaroslava Ježka ze třídy prof.J.Křikláno-
vé

čtvrtek ■■    17. ■■    19.00
Amor Ti Vieta. Účinkují: Jaroslav Myšák – tenor,
Václav Krahulík ml. – klavír. Na programu: A. Vivaldi,
W. A. Mozart, G. Donizetti, B. Smetana, A. Dvořák
a další autoři.

pondělí ■■    21. ■■    19.00
Šansonové setkání. Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek a Filip Sychra. Host pořadu: Zdeňka Loren-
cová. Z cyklu „Šanson, věc veřejná“.

čtvrtek ■■    24. ■■    19.00
„Kdo v zlaté struny zahrát zná“ – harfa ve sklad-
bách starých českých a světových mistrů B. Smetany,
L. Dusíka, F. Bendy, M. I. Glinky a dalších. Účinkují:
Hana Müllerová – Jouzová – harfa, Vítězslav Drápal
– flétna. Dramaturgie, scénář a průvodní slovo
PhDr. Zdena Zvěřinová, DrSc.

středa ■■    30. ■■    19.00
Slavné baroko. Jaroslav Svěcený – housle, Jitka
Navrátilová – cembalo. Výběrem nejkvalitnějších
barokních skladeb pro housle a cembalo zakončí hou-
slový virtuos Jaroslav Svěcený svůj hudební cyklus
„Domovské koncerty na Chodovské tvrzi“ v této
sezóně. Na programu: A. Vivaldi, G. Tartini, A. Corelli,
J. M. Leclair, J. S. Bach, G. F. Händel.

čtvrtek ■■    31. ■■    19.00
Hudba plná představ – music image full. Účinkují:
P. Partyka, J. Šmejkal a další. Choreografie M. Hain.
Hudebně taneční pásmo uměleckého seskupení
prof. Jany Klikové – Vrabcové

PŘEDNÁŠKA:

středa ■■    23. ■■    17.00
Mgr.Zbyněk Holan: Současné pivovarnictví u nás
a pivovarnictví v Praze 11 v budoucnosti. Zve Regi-
onální klub SPHV. Vstup volný.

DALŠÍ POŘADY:

sobota ■■    12. ■■    12.00
Out of home – mimo domov – hudební festival,
jehož výtěžek je věnován integraci dětí odcházejících
z dětských domovů do běžného života. Vystoupí mj.
Lenka Dusilová, Gipsy.cz, No Name, 100°C, Peha
a Post It. Součástí festivalu bude také sportovní zóna
s bungee jumpingem a lezeckou stěnou.Filmová zóna
nabídne projekci nezávislých filmů a dokumentárních
snímků zaměřených na problematiku dětských domo-
vů. Konat se bude v parku u Chodovské tvrze, část
programu také na nádvoří Tvrze a v okolí. Začátek ve
12.00. Více informací na www.mimodomov.cz.

VOLNOČASOVNÍK květen 2007
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149 00 Praha 11, Ledvinova 9
tel./fax: 267 914 831

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

E-mail: info@chodovskatvrz.cz

Opatovská 1754, tel./fax: 272 941 401
pokladna tel.: 272 941 269

http://www.kdopatov.cz
e-mail: opatov@atlas.cz

PROGRAM V KVĚTNU 2007:

KONCERTY

pátek ■■    4. ■■    20.00
Peter’s Painter’s – rocková tancovačka.

čtvrtek ■■    10. ■■    20.00
Gang, Black Sabbath revival, Motörhead  revival –
rock koncert.

pátek ■■    11. ■■    20.00
Orient, Mr. Pig, Araxa, Anonym, Ampér – rock kon-
cert.

úterý ■■    15. ■■    20.00
Kamelot – folk koncert.

čtvrtek ■■    17. ■■    20.30
Krucipüsk, Five oęclock tea – rock koncert.

pátek ■■    18. ■■    20.00
Professor – 100 + 2. koncert. Hosté : Gapa, Bluemo-
on, Beatles revival party.

středa ■■    23. ■■    20.00
Keks – rock koncert.

čtvrtek ■■    24. ■■    20.00
Judas priest revival – rock koncert.

pátek ■■    25. ■■    20.00
Fleret – rock koncert.

úterý ■■    29. ■■    20.00
Poslední jazzové „Vánoce“ na Opatově –  Steam-
boat Stompers, Original Indigo, Jitka Vrbová, Eva
Emingerová, Bob Zajíček, František Havlíček, Václav
Fiala, Petr Hasman, Dixiland.

pátek ■■    1.6. ■■    20.00
Farewell party –Vítkovo kvarteto, Bandaband,
Gang,Ina–Hany Bany unplugged, Professor, Rockęn
ęroll Gang, Abba world revival.

GALERIE 
CHODOVSKÉ TVRZE
Pozvánky na výstavy
■■ VELKÁ GALERIE:
Richard Kočí – obrazy, plastiky 3. 5.–27. 5.
Renata Greiner – grafika 30. 5.–24. 6.

■■ MALÁ GALERIE:
Jiří Kaloč – „Inspirace 
pro nástěnnou malbu“ 3. 5.–27. 5.
Autogramiáda Jaroslava Duška, derniéra knihy
Nenucený výsek 9. 5., 15.00 až 17.00
Jindřich a Otýlie 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.
Srdečně zve a těší se na vaši návštěvu Milan
Martiník, kurátor galerie, tel./fax: 272 934 167

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

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

OSTATNÍ POŘADY :

pondělí ■■    14. ■■    18.00
Jarní koncert  školy Květnového vítězství 1554

úterý ■■    22. ■■    14.30
Klub aktivního stáří – Helena Vondráčková. Talk
show  – uvádí Petr Salava.

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

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 
■■ Kurzy anglického jazyka: vždy ve středu od 16.00
hod. Můžete se ještě přihlásit.

VÝSTAVA:
Tvoříme pro radost. Vernisáž výstavy se koná
24.dubna 2007 od 17.00 hodin.

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

Aktuál televizní zpravodajství Prahy 11

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



VOLNOČASOVNÍK květen 2007

III.

Stálá divadelní scéna Studia Láďa 
Ladislava Smoljaka 

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

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

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

PROGRAM V DUBNU 2007:

DIVADLO ZAHRADA 

středa ■■    23. ■■    19.00
Nebyla to PÁTÁ, byla to DEVÁTÁ – Aldo Nicolaj –
komedie o dvou dílech – manželský trojúhelník
s řešením vskutku originálním – hrají: Josef Carda,
Jana Švandová, Rudolf Hrušinský – režie: Jiří Menzel
– produkce Agentura Harlekýn s.r.o.

středa ■■    30. ■■    19.00
Hymna aneb Urfidlovačka – L. Smoljak – Studio
Láďa – PŘEDPOKLÁDANÝ NÁHRADNÍ TERMÍN za
pátek 30. 3.

KONCERTY 

čtvrtek ■■    17. ■■    19.00
Bokomara – Luboš Javůrek se svojí skupinou
poprvé v Zahradě. 

čtvrtek ■■    31. ■■    19.00 
Devítka – folkové hudební trio Jindřišky a Honzy
Brožových.

SETKÁVÁNÍ 

pondělí ■■    7. ■■    18.30 
Antarktida Johana Gregora Mendela – Hynek Adá-
mek – připraveno ve spolupráci s CK S.E.N. 

pondělí ■■    14. ■■    18.30 
Život bez strachu a nemocí – osud není předurčen
aneb jak si osud vybrat – beseda s terapeutem Mila-
nem Ščučkou. 

pondělí ■■    21. ■■    18.30 
Reflexní terapie – léčení a harmonizace těla ovlivňo-
váním reflexních zón – pořad Mistrů Reiki L. a E. Pyt-
lových. 

středa ■■    23. ■■    18.30 
Pojednání o duchovní józe: Satsang Roberta Adam-
se – to, co se děje, je pro vaše dobro – cyklus PhMr.
R. Skarnitzla. 

pondělí ■■    28. ■■    18.30 
Procházky historickou Prahou – Toulky Malou Stra-
nou II. – s průvodcem Milošem Eksteinem.

středa ■■    30. ■■    18.30
Feng Shui – Vstupujeme do zdravého prostoru –
stěhujeme se nebo stavíme nový dům – cyklus
Ing. Mojmíra Mišuna. 

FILM 

čtvrtek ■■    3. ■■    17.30 a 20.00 
Hlasy nevinnosti – jedenáctiletý Chava uprostřed
občanské války v Salvadoru 80. let – válečné drama –
Mexico, USA 2004.

úterý 22. ■■    17.30 a 20.00 f
Hlasy nevinnosti – jedenáctiletý Chava uprostřed
občanské války v Salvadoru 80. let – válečné drama –
Mexico, USA 2004.

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.

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

Základní umělecká škola
Křtinská 673, Praha 11

tel.: 267 900 131-5

Hudební klub CI-5
Hotel GLOBUS
Gregorova 2115/10, Praha 4
www.ci5.cz

PROGRAM V KVĚTNU 2007:

čtvrtek ■■    3. ■■    18.30
Koncert žáků „Hraje celá rodina“ sál ZUŠ Křtinská

pondělí ■■    7. ■■    18.30
Absolventský koncert sál ZUŠ J. Růžičky

čtvrtek ■■    10. ■■    18.30
Koncert žáků sál ZUŠ Křtinská

neděle ■■    13. ■■    16.00
Koncert Komorní orchestr ZUŠ a houslový virtuos
Václav Hudeček Sokolovna Kunratice

pondělí ■■    14. ■■    18.30
Koncert žáků sál ZUŠ Křtinská

úterý ■■    15. ■■    18.30
Koncert barokní hudby sál ZUŠ Křtinská

čtvrtek ■■    17. ■■    18.30
Absolventský koncert sál ZUŠ Křtinská

pondělí ■■    21. ■■    18.30
Absolventský koncert sál ZUŠ J. Růžičky

úterý ■■    22. ■■    18.30
Koncert ze skladeb 20. st. sál ZUŠ Křtinská

čtvrtek ■■    24. ■■    18.30
Absolventský koncert sál ZUŠ Křtinská

pondělí ■■    28. ■■    18.30
Koncert žáků sál ZUŠ J. Růžičky

čtvrtek ■■    31. ■■    18.30
Koncert nejmenších sál ZUŠ Křtinská

Těšíme se na vás.

AMATÉRSKÉ DIVADLO 

pátek 18. ■■    19.00 
Příští zastávka Nanga Parbat – původní hořká
komedie souboru Divná Bára.

sobota 19. ■■    18.00 
Dismanův rozhlasový dětský soubor „Kantáta in
memoriam Petr Ginz – Stefan Reiss – česko–německý
projekt DRDS a dětského pěveckého souboru z Brém.

OTEVŘENÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ 

čtvrtek 24. ■■    18.30 
Korková prostírání zdobená ubrouskovou techni-
kou – nutná rezervace – I. Němcová (736 406 043
a 271 910 246). 

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDĚŽ 

neděle 13. ■■    15.00 
Jak medvědi vařili – Divadlo Krab – co se stalo
medvídkům, když neměli doma maminku.

úterý 15., 22., 29. ■■    17.00–19.30 
Liga ve sběratelských kartičkách – Magic, Poké-
mon, YU–GI–OH! A další...

sobota 19. ■■    10.00–12.00 
Rozkvetlá zahrádka a k tomu pohádka – dílna
s pohádkou pro děti od 3 let – vede Ilona Němcová.

středa ■■    30. ■■    9.30 
Rozpustilá Olympiádička – Divadlo Andromeda –
veselé tancování, zpívání a cvičení pro děti od 3 let,
pořad pro školy.

čtvrtek 31. ■■    14.00 
Dětský den – Blechy ven – Divadlo Mazec – Ventil-
ky a Pumpičky pro veselé dětičky. Pořad pro školní
družiny.

čtvrtek 31. ■■    15.30 
Den dětí – tradiční oslava dne dětí – vyhodnocení
soutěže Brouček v Zahradě, Divadlo Mazec, soutěže,
opékání buřtíků.

VÝSTAVY 

■■    galerie 3. 5.–31. 5. – Tři umělci – Tři světy – výtv.
L. Razimová, výtv. a herečka L. Císařová, herec
a spisovatel M. Krejča (vernisáž 3. 5. v 18.00). 
malý sál 3. 5.–31. 5. Z vlysu Královského letohrádku
– doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc (vernisáž 9. 5. v 16.00).

SOUTĚŽE 

čtvrtek ■■    31. ■■    17.00 
Vyhodnocení soutěže Brouci, broučci, broučínci
v Zahradě – odměny vítězům v předvečer Dne dětí.

PŘIPRAVUJEME 

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

úterý ■■    12. 6. ■■    19.00 
Pavlína Jíšová a přátelé – královna českého folku se
svým doprovodem 

pondělí ■■    18. 6. ■■    18.30 
Večer dotazů a odpovědí – Reiki, reflexní terapie,
regrese – pečujeme o tělo, duši i ducha – Mistři Reiki
L. a E. Pytlovi 

pondělí ■■    25. 6. ■■    18.30 
Procházky historickou Prahou – Počátky husitského
hnutí a výbuch revoluce – s průvodcem Milošem
Eksteinem 

středa ■■    27. 6. ■■    9.30 
Divadlo Mazec – Breptanice, aneb Jé jé, je už léto
tu – berte všechno s úsměvem … těšíme se na
prázdniny 

čtvrtek 28. 6. ■■    19.00
Vlasta Redl, Jaroslav Samson Lenk a Slávek
Janoušek – hvězdné folkové trio na závěr sezóny
2006/2007

Prázdninová kamera II – filmařská 
soutěž pro jednotlivce i pro kolektivy 
Bezbariérový přístup:
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 

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

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 stanice 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 VAŠÍ NÁVŠTĚVU !

V hotelu GLOBUS navíc můžete: posedět ve stylo-
vé pivnici nebo lobby baru ■■ strávit příjemné odpoled-
ne na zahrádce ■■ vzít své ratolesti na dětské hřiště ■■
navštívit kadeřnictví, manikúru a solárium ■■ uspořádat
firemní akce, semináře, školení

Klub CI-5, hotel GLOBUS
(vchod ze zadní části hotelu)
Otevřeno od 18.00 do 03.00 
(začátky koncertů ve 20.00)

Rezervace na tel.: 603 570 401 Dana
Klub CI-5, hotel GLOBUS, 

Gregorova 2115/10, Praha 4
(4 min. od metra Horní Roztyly)

www.ci5.cz
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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

■■    13. května – zveme všechny maminky, babičky,
tatínky,  zkrátka celou rodinu na již tradiční Zahradní
slavnost ke Dni Matek.  Místo: zahrada u Mateř-
ského centra Domeček. Od 14.00 hodin. Na progra-
mu budou soutěže pro děti , výtvarná dílnička,
divadlo pro děti, tombola, táborák, buřtíky (nenoste
je s sebou) pro tatínky pivíčko, …. A mnoho dalšího.
Přijďte si s námi užít pohodové odpoledne.  Těšíme
se na vás.

pondělí  ■■    21.  ■■    15.00–19.00
Kurzík tvoření s Janou na téma DECOUPAGE na
květináč. Od 15-19 hod. Květináč  i ubrousky si
můžete zakoupit na místě nebo přinést vlastní. 

pondělí  ■■    14. a 27.  ■■    17.30–19.00
Bude téma tvoření drátkování v čase.

PROGRAM V KVĚTNU 2007:

pondělí  ■■ 10.00–12.30
„Jak na to“ – přednášky a diskuze nad zajímavými
tématy (rodina, výchova, vztahy).

pondělí  ■■ 14.  ■■ 10.00
Srovnání Antikoncepce a PPR.
pondělí  ■■ 21.  ■■ 10.00
O přirozeném plánování rodičovství + promítnu-
tí filmu „Moje malé děťátko“ s následnou diskusí.
pondělí  ■■ 28.  ■■ 10.00
Kazisvěti našeho života.

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

úterý  ■■ 9.30–12.30
Setkání nejen křesťanských maminek. 

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

středa  ■■ 10.30–11.00
Zpívání u kytary.

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

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

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

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

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

pátek  ■■ 10.00–13.00
Dopoledne pro všechny. 10.30 hrátky s pacholátky
(říkanky, civčeníčko, čtení pohádky).
Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nabízí
pomoc při orientaci v antikoncepci, přirozenou a bezpeč-
nou metodu vyhnutí se těhotenství, hledání příčin
neplodnosti apod. Poradnu mohou navštívit ženy, dívky či
páry. Přijít můžete i s dětmi, které si mohou pohrát
v herně. Poradenství je zdarma. Za kvalitu poradců ručí
CENAP, Hybešova 40, Brno (cenap@volny.cz). Nutno se
objednat na tel.: 777 200 431, Erika Oberfalcerová, 
e-mail: ppr.por@quick.cz.
„Jak na to“. Besedy se zajímavými lidmi na téma
z oblasti rodiny, výchovy dětí, mezilidských vztahů
apod. Besedy se konají každé PONDĚLÍ. 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

Budete-li mít chuť se podílet na chodu Domečku nebo
máte-li nápad, co můžeme zlepšit či přidat do progra-
mu, budeme rádi, když se s námi o nápady podělíte

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

PRO DĚTI, KTERÉ NEODJÍŽDĚJÍ ZAČÁTKEM
LETNÍCH PRÁZDNIN Z PRAHY, 
PŘIPRAVIL KD KLUBKA TYTO AKTIVITY:

■■    2., 3. a 4. července 2007, od 8.30 do 11.30 hod.
bude probíhat aktivita Klubíčko, kam mohou
v těchto dnech přijít i mladší školní děti.

PRO ŠKOLNÍ DĚTI KD KLUBKA PŘIPRAVIL
DVA TÝDENNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY.

■■    První týden bude s výtvarnou výchovou a proběhne
v době od 9. 7. do  13. 7. 2007. Letošní téma – Magic-
ká Praha aneb po stopách alchymistů, astrologů
a přízraků. Malba, kresba a keramika bude inspirována
procházkami starou Prahou. Navštívíme s dětmi místa
spojená s tajemstvími. Klementinum s astrologickou
věží, hvězdárnu na Petříně, Zlatou uličku a Faustův
dům. Podle získaných náčrtků budeme ve výtvarné
dílně modelovat a malovat. Současně si zasoutěžíme
ve vědomostech, nabytých při vycházkách. V závěru
týdne budou děti podle bodů, získaných v soutěžích,
odměněny.  Program potrvá každý den od 8.00 do
16.00 hod.Cena: 800 Kč/týden,  180 Kč/den. Při zapsá-
ní je třeba zaplatit zálohu ve výši 500 Kč.

■■    Druhý týden od 16.7 do 20.7. 2007  bude  Spor-
tovní týden s tenisem. Program bude pro děti při-
praven od 8.00 do 16.00 hod, Dopoledne děti stráví
tréninkem na tenisových kurtech u TOP HOTELU,
odpoledne se budou podle počasí koupat nebo hrát
míčové hry. Cena: 1.050 Kč/týden. Nutno mít svou
tenisovou raketu. Při zapsání je třeba zaplatit zálo-
hu ve výši 500 Kč.

Informační schůzka pro rodiče 
a doplacení celé částky proběhne 18. 6. 2007
v 18.00 hod. v klubovně KD Klubka.

DALŠÍ AKTIVITY

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

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

■■    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 hodin
a 19.00–20.00 hodin. Kontakt: Petra Vicherková, 
tel.: 723 151 891 www.dalila.cz

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

■  Hlídání dětí – zájmová činnost pro děti, které
nechodí do MŠ. 
KD Klubka tradičně v průběhu školního roku 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

Českobratrská církev evangelická
Donovalská 2331/53, Praha 11

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

Pro další program sledujte www stránky 
a vývěsku před kostelem.

KD KLUBKA 
NABÍZÍ PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se, prosím, 
na tel.: 272 930 023.
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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 KVĚTNU 2007:

úterý ■■    1. ■■    9.30 – 11.30 

Na kole okolo. Májové cyklistické setkání pro všech-
ny věkové kategorie. Závod na kolech, pro nejmenší
na tříkolkách, případně koloběžkách. Všichni zúčastně-
ní budou odměněni diplomem a drobným suvený-
rem. Určeno pro volně příchozí děti od 3 let, mládež
i dospělé. Zdarma. Místo: Milíčovské haldy – směr od
metra Háje.

sobota ■■    12. ■■    začátek soutěže od 12.00 

Chodovské Berušky. Soutěž aerobiku kolektivů  pro
začínající a amatérské kolektivy ze zájmových  krouž-
ků ZŠ, DDM a dalších sportovních klubů  z Prahy
a okolí. Místo: Sportovní hala TJ Chodov, Mírového
hnutí 2137. Od 9.00 hodin – Prezence a prostorové
zkoušky pro vystupující. Od 12.00 hodin – zahájení
soutěže. Více informací na www.ddmjm.cz. Kontaktní
osoba: Zuzana Máchová.

sobota ■■    19. ■■    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 ■■    19. ■■    9.30–11.30 

Výtvarná dílna. Tématicky zaměřená výtvarná dílna
pro volně příchozí děti od 5 let do 12 let. Vstupné: 20
Kč/účastník. S sebou: přezutí a pracovní oděv. Místo:
DDM JM, Janouchova. Kontaktní osoba: Mgr. Věra
Belešová.

sobota ■■    19. ■■    14.00 – 16.30 

Otevřená dílna. Tématicky zaměřená výtvarná dílna
pro volně příchozí děti od 12 let, mládež a dospělé.
Vstupné: 50 Kč/účastník. S sebou: přezutí a pracovní
oděv. Místo: DDM JM, Janouchova. Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■    19. ■■    9.30 – 11.00 

Hrátky s přírodou. Program: Mikroskopování, drobné
pokusy, kvizy a hry. Určeno pro volně příchozí děti od
8 do 12 let. S sebou přezutí. Vstup zdarma. Místo:
DDM JM, Janouchova. Kontaktní osoba: Mgr. Mahu-
lena Mathesová.

sobota ■■    19. ■■    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 ■■    19. ■■    9.30 – 11.00  

Buď fit! 90 minutová lekce aerobiku s posilováním
a strečinkem za použití různých 

cvičebních pomůcek. Určeno pro volně příchozí mlá-
dež od 14 let a dospělé. Vstupné: 60,– Kč (pro členy
TPS Cassiopeia vstup zdarma). Místo: DDM JM,
Šalounova. Kontaktní osoba: Zuzana Máchová.

sobota ■■    19. ■■    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.
Startovné: 20 Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalouno-
va. Kontaktní osoba: Jana Obermajerová.

sobota a neděle ■■    19. a 20.
Výprava za poznáním. Program: Zámek Červená
Lhota, Jindřichův Hradec, Telč. Odjezd: 19. 5. 2007
v 7.30 , autobus bude stát u vjezdu do ulice Šalouno-
va. Návrat: 20. 5. 2007 okolo 17.00 hodiny na místo
odjezdu. Ubytování: Rekreační objekt Úsvit Vanov, 7
a 10 lůžkové chatky. Stravování: 19. 5.–večeře, 20.
5.–snídaně a oběd (v místě ubytování). S sebou: jídlo
a pití na sobotní den, hygienické potřeby a ručník,
pyžamo, kapesné pro vlastní potřebu, oblečení na
převlečení. Cena: 550 Kč děti do 15 let, 750 Kč mlá-
dež od 15 let a dospělí. V ceně: doprava autobusem,
ubytování, stravování a vstupné (zámek Červená
Lhota, Hrad a zámek Jindřichův Hradec – 3 okruhy,
Zámek Telč – 2 okruhy). Určeno pro: děti od 8 let,
mládež, dospělé, rodiny účastníci se musí předem při-
hlásit v DDM ! Kontaktní osoba: Monika Messnerová,
e–mail: messnerova@ddmjm.cz, telefon: 272
929 545.

úterý ■■    22. ■■    od 18.00 
Koncert hudebního uskupení Bezefšeho. Komorní
vystoupení multižánrového uskupení Bezefšeho, které
hraje písničky inspirované swingem, spirituály a fol-
kem. Můžete se těšit na vícehlasé výkony a rytmické
zajímavosti. Skupina je držitelem Zahradního Krtečka
a Porty. Vstup zdarma. Místo: DDM JM, Šalounova,
pravý boční vchod, 1. patro. www.bezefseho.cz.

sobota ■■    26. ■■    od 9.00 
Volejbalový turnaj smíšených družstev. Určeno pro
amatérské hráče, popřípadě hráče 4. třídy PVS.
V každém družstvu musí být nejméně dvě ženy na
hřišti. Prezence a rozlosování družstev v 8.30, začátek
turnaje v 9.00 . Startovné: 250/družstvo. Uzávěrka při-
hlášek: do 20.5. 2007, nebo do naplnění kapacity 12
družstev. Přihlášky zasílejte na e–mail: ma-
gla@volny.cz, SMS: 721 567 426, nebo na adresu
DDM Jižní Město, Šalounova. Do přihlášky uveďte:
jméno družstva a spojení na kapitána. Přihláška bude
potvrzena návratkou, bez které není vaše účast v tur-
naji možná. Místo: ZŠ Ke Kateřinkám. Kontaktní
osoba: Marie Glaserová.

pondělí ■■    28. ■■    9.30– 11.30 
Přijela pouť. Akce k Mezinárodnímu dni dětí. Čeká na
vás zábavné sportovní soutěžení. Za jednotlivé discip-
líny jsou děti odměňovány bonbony a drobnými upo-
mínkovými předměty. Určeno pro volně příchozí děti
od 3 do 6 let. Zdarma. Místo: zahrada MtŠ Janoucho-
va. Kontaktní osoba: Věra Belešová.

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

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

čtvrtek ■■    10. a 24 ■■    od 18.00
Filmování.

sobota ■■    12. ■■    10.00–14.00
Bubnování – Kurz bubnování na africké bubny djem-
be. Určeno pro začátečníky. Bubny jsou účastníkům
k dispozici. Omezená kapacita účastníků. Nutné se
přihlásit. Přihlásit se můžete na e–mailu:
lala@ddmjm.cz . Přihlašovací údaje: jméno a příjmení,
telefon a e-mail. ZDARMA

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

LETNÍ TÁBORY 2007:
Dům dětí a mládeže Jižní Město pro vaše děti i letos
připravil pestrou nabídku letních táborů. Od těch kla-
sických, které se odehrávají v podsadových městeč-
kách, přes tábory zaměřené na sport, výtvarnou
výchovu a keramiku, prázdninový kurz pro náctileté,
až po zahraniční tábory ve Španělsku (Costa Brava). 
Podrobné informace o celé nabídce letních táborů
najdete na www.ddmjm.cz.

Další informace na www.ddmjm.cz.

VÝSTAVA NA RADNICI
VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ STŘEDNÍ

ODBORNÉ ŠKOLY STŘÍBRSKÉHO, s. r. o.
V PROSTORÁCH ÚMČ PRAHY 11 

V měsíci květnu se bude konat v prostorách
úřadu Městské části Prahy 11 výstava prací stu-
dentů Střední odborné školy Stříbrského, s.r.o.
Výstava bude založena na prezentaci nejkvalitněj-
ších a nejzajímavějších prací studentů oborů počí-
tačová grafika, propagační výtvarnictví, digitální
fotografie, počítačová animace tak, aby mohla být
škola představena veřejnosti v co nejširším měřít-
ku. Budou zde tedy prezentována nejen díla tvo-
řená klasickými výtvarnými technikami, ale také
práce vytvořené za pomoci profesionálních počí-
tačových programů, aby si tak divák mohl udělat
představu o zaměření Střední odborné školy
Stříbrského. Výstava bude probíhat v prostorách
ÚMČ Prahy 11, a to od 3. 5. do 31. 5. 2007.

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

DANA PUCHNAROVÁ – SLOVA TÍHY
A NADĚJÍ BÁSNÍKŮ 20. STOLETÍ 
– GRAFIKA, KRESBY A OBRAZY
OD 2.5. DO 2.6.2007
Akademická malířka a grafička Dana Puchnarová (1938)
absolvovala AVU Praha v roce 1964. Je členkou ŠVU
a SČVG Hollar. Uspořádala přes třicet samostatných
výstav doma i v zahraničí a účastnila se na mnoha desít-
kách výstav skupinových. Její díla jsou v majetku veřej-
ných sbírek nejen v České republice, ale i v Rakousku,
Polsku, Německu… Od počátku šedesátých let, kdy se
Dana Puchnarová věnuje souběžně grafice,  kresbě
i malbě je v její tvorbě zřetelná častá literární inspirace
a snaha o parafrázování básnického textu novými pro-
středky. Autorka pro svou výstavu na Opatově vybrala
soubor děl, která doprovázejí básnická díla Františka
Halase „Potopa“ a „Hlad“ , vydaná v roce 1965, sou-
bor litografií Rabíndranátha Thákura „Gítáňžali“ jež
vydala vlastním nákladem v roce 1985 a soubor kreseb
a litografií inspirovaný básní Karla Hynka Máchy „Máj“
vytvořený roku 1980. Mnohotvárná výtvarná díla vás
jistě velmi zaujmou. Výstava bude zahájena ve středu,
2. května v 18 hodin. Olga Kučerová

KVĚTNOVÁ AKCE V KNIHOVNĚ OPATOV

středa ■■    9. ■■    15.00 – 17.00
Pro maminku – dílna pro všechny tvořivé děti. Pře-
kvapte maminku kytičkou, která nezvadne.

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

Pobočka Opatov

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

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

Pobočka Jírovcovo nám.

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

úterý ■■    1. ■■    7.15
Za ptáky Ladovým krajem. Tradiční ranní návštěva
Ptačího světa s panem Karlem Keroušem. Letos
budeme vítat ptačí zpěv v malebném kraji v okolí Hru-
sic. Sejdeme se v 7:15 na zastávce vlaku v Mirošovi-
cích. Odjezd zastávkového vlaku z Prahy – Hlavního
nádraží je v 6:18 (podle únorového jízdního řádu).
Akce je součástí cyklu „Ladův rok na Toulcově dvoře.
S sebou: vhodné oblečení, obuv a dalekohled.

středa ■■    9. ■■    15.00–17.00
Na tom našem dvoře. Návštěva naší farmy a přímý
kontakt se zvířaty. Poté si zahrajeme hry, při kterých
se dozvíte o jednotlivých zvířátkách více.

středa ■■    9. ■■    9.30–12.30 
Víme, co jíme? Přijďte si vyzkoušet jak zdravě, chutně
a levně zařadit do našeho jídelníčku produkty biologic-
kého zemědělství. Tentokrát dostanete návody, tipy na
jarní pomazánky a polévky. Součástí je i procházka bio-
zahrádkou, ochutnávka společně uvařeného jídla, bylin-
kový čaj, vytištěný recept a další informace. Probíhá
v mateřském klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme
i další zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezervace!

sobota ■■    12. ■■    9.30–12.00
Máj a letnice pro nejmenší. Již obsazeno.

pondělí ■■    14. ■■    15.00–16.00 a 16.30–17.30
Život v mokřadu. Přijďte s námi nahlédnout pod vodní
hladinu našeho mokřadu a rybníčků. Společně pood-
halíme tajemný život organismů, které zde žijí. Do
terénu se bude odcházet v 15.00 a v 16.30 hod.

úterý ■■    15. ■■    10.00–12.00 
Léčivé setkání od srdíčka k srdíčku. Povídání
s dlouholetou 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. Nutná rezervace!
Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška, srdečně
ale zveme i další zájemce z řad veřejnosti. 

středa ■■    16. ■■    9.00–13.00 
Tvořivá středa v Mateřském klubu. Květinová
dílna – papírové a háčkované květiny. 
S sebou: nůžky, bavlnky na vyšívání, háček na háčko-
vání, krepový papír barvy dle Vašeho výběru(základní
škála u nás), pravítko, tužku. Ostatní u nás. Probíhá
v mateřském klubu Mateřídouška. Nutná rezervace!

sobota ■■    19.
Českým krasem přes mramor a šamor (vycházka).
Daleké výhledy do malebné krajiny a zářivá květena –
to vše nás čeká na cestě do nepříliš turisty navštěvo-
vaného koutu Českého krasu. Nutná rezervace!

úterý ■■    22. ■■    15.00 
Setkání se sourozenci Toulcovými. Již čtvrté setkání
s potomky dobrého hospodáře na našem dvoře bude
tentokrát zaměřeno nejen na vzpomínky na život rodi-
ny Toulcovy, ale i na jejich vztah k bývalému kulturní-
mu životu v Hostivaři (divadla, spolkový život apod.).
V 17 hodin pak Toulcovi zahájí na špýcharu výstavu
fotografií „Hostivař našich dědů a pradědů“. 

středa ■■    23. ■■    10.00 – 12.30
Být či nebýt. Program pro všechny, co nechtějí žít
stylem „po nás potopa“. Čekají nás pravidelná ekolo-
gicko–etická okénka „Welfare zvířat“ a „Zdravá
zahrádka“, ale také filosofická zastavení „Po stopách
ženství“ a „Z desatera přikázání“. Tentokrát si popoví-
dáme o významu Letnic pro dnešek. Probíhá v mateř-
ském klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme i další
zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezervace!

středa ■■    30. ■■    14.00–19.00 
Den dětí podle pana Lady. Zahrajete si hry, které
hrály děti v době, kdy byl pan Lada malý kluk. Do dět-
ství se mohou vrátit i rodiče a prarodiče. Komu se to

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 KVĚTNU 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

povede lépe? Společně také posedíme u ohně a zaz-
píváme si za doprovodu kytary. Akce je součástí cyklu
„Ladův rok na Toulcově dvoře“.

VÝSTAVA

■■    od 23. 5.–29. 6.
Hostivař našich dědů a pradědů. „…ten kus země
mezi Hrusicemi a Prahou, nádherný kraj, byl celý můj
život mým rájem, mou inspirací“. Tímto vyznáním Josefa
Lady, který Hostivaří projížděl z Prahy do rodných Hrusic
na letní byt, bychom vás rádi pozvali na výstavu historic-
kých fotografií Hostivaře. Pokusíme se ukázat vám naše
okolí tak, jak je mohl vidět pan Lada a jak vypadají dnes.
Je to srovnání někdy až neuvěřitelné. O víkendu od
14.00 do 16.00, ve všední dny vám výstavu zpřístupníme
na vyžádání – zazvoňte v kancelářích na Zámečku.

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 10.00–16.00 hod.
Čt  9.00–12.00 hod.

PROGRAM NA KVĚTEN 2007
TÉMA MĚSÍCE: 
VŠECHNO KVETE – JDEME VEN!!!

středa ■■    2.
Jde se ven – streetfočus.

pondělí ■■    7.
Noc v klubu.

pátek ■■    11.
Výtvarná dílna – Výroba keramických popelníků. 

středa ■■    16.
Turnaj ve fotbálku o dubnového mistra(pokračování
Ligy JP).

středa ■■    23.
Filmový klub

pondělí ■■    28.
Turnaj v pinčesu Jižní Pól x Krok.

PŘIPRAVUJEME: 
koncert či festival, grilovačka, výtvarné dílny, 
streetfočus

TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
PRAHY 11 NA KANÁLU UPC:

7.45, 12.45, 18.45 A 22.45
Zpravodajství můžete sledovat

i na: www.praha11.cz

VÝPŮJČNÍ DOBA:
pondělí 13.00–18.00 hod.
úterý 8.00–13.00 hod.
středa 9.00–18.00 hod.
čtvrtek 12.00–17.00 hod.

Informace: paní Eva Buzková, tel.: 272 937 431

Místní lidová 
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4
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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Kostel sv. Františka z Assisi
Pondělí 6.30 • Úterý 18.00 + výstav Nejsvětější
Svátosti • Středa 18.00 • Pátek 18.00 
• Sobota 7.30 • Neděle 8.30, 10.30, 20.00
Nešpory • Sobota 10.30

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

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

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

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

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Františka z Assisi

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

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

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 KVĚTNU 2007:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM V KVĚTNU 2007:

středa ■■    2. ■■    19.00 
Breviář vodnářského věku XXIV– Harmonie světa.
Výklad Keplerova horoskopu. Vztahové horoskopy.
Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.

čtvrtek ■■    3. ■■    19.00
Pět úrovní vzniku nemoci a cesta k uzdravení.
O příčinách nemoci a síle rozhodnutí bude vyprávět
léčitel Jaroslav Zelenka.

středa ■■    9. ■■    19.00
Sádhu Óm odpovídá na otázky žáků. Přednáší filo-
zof, jogín, autor četných knih s duchovní tématikou
PhMr. Rudolf Skarnitzl.

pátek ■■    11. ■■    18.30 
Světová náboženství na cestě k dnešku. Prehisto-
rické počátky náboženství, archaická náboženství sou-
časnosti, čínské tradiční náboženství, hinduismus,
buddhismus, judaismus, křesťanství a islám jako
kroky na cestě lidstva dějinami; základní myšlenky,
přínos světové kultuře, dnešní zastoupení ve světě.
Přednáší ThDr. Odilo Štampach. 

sobota ■■    12. ■■    18.30
Myšlenkový svět a zdraví a dítě. Přednáší význam-
ný slovenský lékař prim. MUDr. Ivan Rusnák, CSc.,
kterého letité zkušenosti utvrzují v tom, že se na člo-
věka musíme dívat  nejen očima „klasické medicíny“. 

neděle ■■    13. ■■    19.00 
Zpíváme, zpíváte, zpívají .... Mantry. Mj.zhudebně-
né psychologem a terapeutem H. Marshallem aj.Na
kytaru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard Holic-
ký.

úterý ■■    15. ■■    17.30 
Cesta lásky. Přednáší PhDr. Marta Foučková, autor-
ka knih Jsem a Já jsem, které také ukazují, jak hlubo-
ce souvisí všechno se vším, jak každá bytost se musí
uvědomit svůj vztah k celému vesmírnému Bytí
v lásce a moudrosti.

čtvrtek ■■    17. ■■    19.00
Mnohorozměrná meditace osobního smyslu.
PhDr. Patricie Anzari, CSc. Svým unikátním způso-
bem vede diváky neobvyklými cestami s hudbou po
hvězdách a světem obrazů Z. Hajného.

pátek ■■    18. ■■    19.00
Člověk na Prahu Vodnářského věku. Přednáší
známý bylinář Josef A. Zentrich, autor mnoha článků
v časopise Meduňka, knihy Třetí cesta ke zdraví
a dalších.

středa ■■    23. ■■    19.00
Jak s pochopením odpouštět. Život nám mnohdy
nadělí těžké zkoušky. Je důležité pochopit souvislosti
a naučit se s láskou odpouštět, abychom předešli dal-
ším bolestem. V odpuštění je lék pro Duši.  Přednáší
etikoterapeutka Zdenka Hoffmanová
(www.volny.cz/hoffmanova).

čtvrtek 24. ■■    19.00 
Pozvání do Ramana ášramu. Vyprávění těch co tam
byli při příležitosti nové knihy autora PhMr. Rudolfa
Skarnitzla „Žít podle slov Ramana Mahárshiho“. Se
snímky a film. dokumenty o ášramu a Arunáčale.
Svým film. dokumentem přispěje i Viliam Poltikovič. 

pátek ■■    25. ■■    19.00 
Jedno nezbytné. Z projektu Via Lucis k 415. výročí
narození J. A. Komenského. Úvodní slovo Adolf
Inneman, přednese Milan Friedl, hudební doprovod
Josef Krček, projekce obrazů a snímků NASA z ves-
míru Zdeněk Hajný.

středa ■■    30. ■■    19.00 
Utajená síla – mistrovství citové otevřenosti.Multi-
mediální večer k nové knize MUDr. Pavla Špatenky
spojený s autorským čtením a besedou na hlavní
téma knihy, jež je spojeno s muži, jejich myšlením,
identitou a prožíváním. Hostem pořadu je Miloň
Čepelka,zpěv Karel Kekeši, výtvarný doprovod
MUDr. Iveta Špatenková.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA:

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

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

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

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

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

e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

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

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

PROGRAM V KVĚTNU 2007:

středa ■■    2. ■■    17.00 
Bezplatná právní poradna, nutno objednat se na
tel.: 774 171 556 (vchod D).

středa ■■    2. ■■    19.30 
Modlitební setkání, zváni jsou všichni kdo se chtějí
společně modlit (kaple, vchod A).

neděle ■■    13. ■■    14.00 
Zahradní slavnost ke Dni Matek, soutěže pro dětí,
výtvarná dílnička, divadlo pro děti, tombola, táborák,
buřtíky, ... A mnoho dalšího (Zahrada u vchodu E).

pondělí ■■    14. ■■    10.00 
Mgr. Ludmila Peyerlová: Srovnání antikoncepce
a PPR, beseda z cyklu „Jak na to“ (Mateřské cent-
rum Domeček, vchod E).

pondělí ■■    14. ■■    16.00 
V. Vaško: Mýty a pravda o působení prof. P. Tomi-
slava Kolakoviče, přednáška v rámci setkání Sdruže-
ní křesťanských seniorů  (Klub D.N.A., vchod E).

pondělí ■■    14. ■■    17.30–19.00 
Tvoření s Janou na téma DRÁTKOVÁNÍ (Mateřské
centrum Domeček, vchod E).

pondělí ■■    21. ■■    9.30 
Dipl. Psych. Johanka Kubaňová: Přednáska o při-
rozeném porodu + promítnutí filmu „Moje malé
děťátko“ s následnou diskusí, beseda z cyklu „Jak na
to“ (Mateřské centrum Domeček, vchod E).

pondělí ■■    21. ■■    15.00–19.00 
Tvoření s Janou na téma DECOUPAGE na květí-
nač.(Mateřské centrum Domeček, vchod E).

středa ■■    23. ■■    17.00
Bezplatná právní poradna, nutno objednat se na tel.
774.171.556 (vchod D).

pondělí ■■    28. ■■    10.00
Petr Vobořil: Kazisvěti našeho života, 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 KVĚTNU 2007:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERAMICKÁ DÍLNA 
PRO DOSPĚLÉ
Soukromá umělecká škola Altera Pars nabízí Kera-
mické dílny pro dospělé: 13. 4. (16.00–19.00) a 14. 4.
(14.00–17.00), výroba originálních květináčů, zdobení
engobou, malba glazurou, možnost točení na hrnčíř-
ském kruhu (Cena dvoudenního kurzu 650,- rezervace
na tel: 603 180 180, K. Sehnoutková)

Křesťanské společenství
Modletická ulice 1401, Praha 4

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

Srdečně vás zveme na nedělní bohoslužby přístupné
veřejnosti.

neděle 6., 13., 20. a 27. května 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

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

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.


