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Obyvatelé Prahy 11 mají v ruce
další nástroj, jak se mohou

dovolat svých práv ve vztahu k úřadu
městské části. V rámci otevřeně fungující radnice byla
zavedena nezávislá informační a antikorupční linka.

„Telefonní linkou 800 104 300 chceme obyvate-
lům Prahy 11 zjednodušit jejich komunikaci s úřadem
městské části. Zároveň na tuto linku mohou volat
v případě, že budou na Jižním Městě nespokojeni
například s úklidem chodníků nebo zaznamenají pro-
jevy vandalismu. Na tento telefon je možné sdělit další
podněty týkající se například podezření z korupce
u zaměstnanců úřadu,“ uvedl starosta městské části
Praha 11 Dalibor Mlejnský.

Bezplatná linka funguje 24 hodin denně, v mimo-
pracovní době je přesměrována na záznamník. Každý
podnět je pečlivě zaevidován a odborně vyškolení pra-
covníci společnosti ABL sledují plnění termínů jed-
notlivých podání. Stěžovatelé budou zpětně
informováni o vyřízení svého podání nebo stížnosti.

Informační a antikorupční linka je na úřadu nezávis-
lá. Její provoz má na starost společnost ABL, a. s., která
byla při výběrovém řízení vybrána ze tří účastníků.

„Jsme momentálně na trhu jediná společnost,
která dokáže efektivním způsobem provést protiko-
rupční audit rizikových procesů ve veřejné správě.
A současně jsme schopni nastavit komplexní systém
řešení těchto rizik. Městská část Praha 11 se jako první
odvážila ke kroku spolupráce s nezávislou společností

ABL a uvedla v činnost antikorupč-
ní program, zejména bezplatnou
nezávislou informační a antikorupč-

ní linku,“ řekl Vít Bárta, generální ředitel ABL.
Kromě linky mají obyvatelé možnost psát podněty

na e-mailovou adresu: otevrenyurad@p11.mepnet.cz,
která pracuje na stejném principu.

„Chceme být vůči občanům otevřeným, kvalitně
fungujícím a transparentním úřadem, proto jsme se
rozhodli pro projekt antikorupčního programu. Již
nyní jsme přijali některá opatření, která k jeho napl-
nění povedou. Řídíme se zásadou, že zaměstnavatelem
úředníka je občan,“ uvedl starosta Mlejnský.

O pořádek a kvalitu životního prostředí na Jižním
Městě projevují velký zájem také senioři, proto úřad
již jednal o jejich zapojení do činnosti této linky.

Součástí antikorupčního programu radnice Prahy 11
se stal etický kodex, který je přílohou pracovního
řádu. Shrnuje základní pravidla chování a jednání
úředníků. Kromě jiného je v něm například uvedeno,
že zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem svého
zaměstnání přijímat jakékoliv dary nebo jiné výhody.
Kodex přesně vymezuje i termín střetu zájmů.

Jako jeden z dalších kroků, které povedou ke zkva-
litnění práce Úřadu městské části Praha 11, je Veřejná
kniha spokojenosti a nespokojenosti občanů. Do ní se
zaznamenávají všechny projevy k práci úřadu, a to jak
negativní, tak pozitivní. ◗

Josef Škvor
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TÉMA

Studie regenerace
Jižního Města.

INFORMACE

Petr Schejbal se stal
novým ředitelem městské
policie v Praze 11.

KULTURA

Úspěšný režisér
Jiří Menzel v Zahradě.

SPOLEČNOST

Českou Miss 2007 zvolili
na Jižním Městě.

Informační a antikorupční linka Prahy 11

Slavnostní uvedení informační a antikorupční linky do provozu se konalo u informačního centra na
Hájích. Linku na pódiu představili Česká Miss 2006 Renata Langmannová, starosta Prahy 11 Dalibor
Mlejnský a ředitel společnosti ABL Vít Bárta. FOTO: RONALD HILMAR JR.
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■ Pane starosto, městská policie v Praze 11
má nového ředitele. Co si od této změny
slibujete?

S novým ředitelem Petrem Schejbalem jsme od
jeho nástupu do funkce již několikrát jednali,
protože kromě jiného řešíme změnu umístění
strážníků na Jižním Městě. Zároveň jsme se
dohodli, že se budeme pravidelně jednou týdně
scházet a jednat o konkrétních problémech.

■ Který bude ten první?
Problémů k řešení je samozřejmě více, v první řadě
se však chceme zaměřit na parkování v místech,
kde to není povoleno. V případě kritické situace
se stává, že k domům se kvůli špatně zaparkova-
ným autům nedostane záchranka, natož hasiči.
Bezohlednost některých řidičů vůči ostatním
někdy opravdu překračuje únosnou míru.

■ Když jste se zmínil o umístění strážníků,
v čem bude spočívat?

Především v tom, že městská policie se přemístí do
budovy bývalých jeslí v Markušově ulici, kterou
městská část nechá zrekonstruovat. Na posledním
jednání zastupitelstva byl schválen převod finanč-
ních prostředků na dvě stavební akce, které se
strážníky souvisejí. První je již zmíněná Markušo-
va ulice, druhou je výstavba nové služebny
v Obchodním centru Chodov. S jeho vedením
jsme se dohodli a pro služebnu získáme prostor
v přízemí objektu nedaleko výstupu z vestibulu
metra. Přípravné práce tedy už mohou začít.

■ Kterou oblast budou mít strážníci sídlící
v Obchodním centru Chodov na starost?

Jedná se o Jižní Město II, lokality kolem Chrpy
a Slunečnice, o starý Chodov a území kolem
Archivu hlavního města Prahy.

■ S bezpečností a pořádkem souvisí také
nově zřízená informační a protikorupční
linka Prahy 11.

Na tuto linku 800 104 300 mohou lidé volat
jakékoliv stížnosti a připomínky k životu na Již-
ním Městě. Bez odpovědi a řešení nezůstanou.
Chceme, aby Úřad městské části Praha 11 byl
lidem otevřený, proto jsme si sami na sebe v dob-
rém slova smyslu upletli bič. Není to totiž tak, že
by úředníky kontrolovali sami úředníci. Nad lin-
kou mají dohled vyškolení pracovníci vybrané
firmy, kteří pečlivě hlídají i dodržování jednotli-
vých termínů. Naší snahou je, aby lidé získávali
co nejvíce informací.

■ Na začátku března jste se zúčastnil disku-
ze se zástupci obyvatel z regenerovaného
bloku domů v ulici Anny Drabíkové. Co
bylo její podstatou?

Problémy, které těchto domech řešíme, je třeba
rozdělit do dvou kategorií. Na jedné straně je to
nekvalitní práce stavební firmy při regeneraci
budovy a následné odstraňování závad, které zjisti-
li přizvaní odborníci. Prostřednictvím správní
firmy děláme všechno pro to, aby byly závady
odstraněny co nejrychleji. Na straně druhé je to
neustálé poškozování zařízení domu, vandalismus
a drobná kriminalita. Městská část jako vlastník
domu, který zaplatil peníze za zlepšení bydlení pro
nájemníky, má zájem na tom, aby tu byl pořádek.
Není přece možné, aby se veškeré náklady, které
jdou na odstraňování vandalismu, přenášely na
vlastníka domu. Chci se proto na větším fóru
s obyvateli sejít a tento problém řešit.

■ Obyvatelé se často ptají, co bude s polikli-
nikou Opatovská.

Praha 11 si dala zpracovat generel zdravotnictví.
V tomto směru jsme první městskou částí, která
generel zdravotnictví bude mít. Na jeho základě
budeme lépe znát všechny potřeby v oblasti zdra-
votnictví a budeme mít možnost jeho vývoj na
Jižním Městě kvalifikovaně ovlivnit. Jednou
z variant, která se nabízí, je rozšíření této polikli-
niky tak, aby lidé měli zajištěnu co nejrozsáhlejší
odbornou péči na jednom místě. Generel by měl
být zpracován do konce května.

■ Každý druhý pátek vás lidé mohou spolu
s některými pracovníky úřadu vidět při
chůzi po Jižním Městě. Mají mít pocit, že
si krátíte pracovní týden?

Určitě ne. Rozhodli jsme se, že budeme společně
s pracovníky vybraných odborů pravidelně, pokud
to jiné povinnosti nezmění, každý druhý pátek pro-
cházet vytipovaná místa. Jedná se nám hlavně o to,
abychom viděli realitu a vzájemně si u konkrétních
případů vyměnili názory. Po třiceti letech od zalo-
žení sídliště není situace na některých místech
dobrá. Denně chodíme kolem různých prvků,
například zničených klepadel na koberce, poškoze-
ných pergol a zejména betonových bloků, které už
ztratily svoji funkci, ale na místě stále zůstávají.
Právě při těchto cestách vše dokumentujeme a roz-
dělujeme konkrétní úkoly, abychom mohli situaci
změnit. Všechno je otázka peněz, ale pro zlepšení
života na Jižním Městě je získat musíme. ◗

Josef Škvor
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Zahájení v ZŠ Pošepného. Slavnostní zahájení 7. ročníku sou-
těže Paragraf 11/55 se konalo 15. března v ZŠ Pošepného, sídle loňské-
ho vítěze pražského kola. Letošním tématem je dodržování zákonů,
zejména zákona o prodeji tabákových výrobků. Soutěž je určena žákům
5. až 9. tříd základních škol a jejím hlavním cílem je zvyšovat právní
vědomí dětí. Záštitu nad letošním ročníkem v Praze převzala náměst-
kyně primátora pro oblast školství Hana Žižková. ◗

První z Jižního Města. Mají štěstí, den jejich narození je 1. 1.
2007. Alexander Flégl (vpravo) spatřil toho dne světlo světa v 9 hodin
24 minuty, Terezka Vokálová (vlevo) jen o devět minut později. Saša je
první radostí v rodině Barbary a Pavla Fléglových, na Terezku se kromě
rodičů Markéty a Pavla Vokálových těšila ještě sedmiletá sestřička.
Oběma oslavencům a jejich rodičům přišel 14. března do Chodovské
tvrze pogratulovat zástupce starosty Jan Meixner. Jak je vidět, docela se
jim to v náručí maminek líbilo. Vše hezké jim přejeme také my. ◗

Klíč 4/2007 www.praha11.cz
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Manželské výročí.
Zlatou svatbu oslavili na
Chodovské tvrzi manželé
Vladimír a Květa Panoško-
vi. Seznámili se v roce 1953
na chmelové brigádě, svat-
bu měli čtyři roky poté a na
Jižní Město se přestěhovali
v roce 1979. Za padesát let
společného života vychova-
li syna a dceru a nyní se
s láskou věnují čtyřem
vnoučatům a jedné pra-
vnučce. ◗

Pro komunitní centrum tvoří sochař z Moravy.
Oltář pro Komunitní cent-
rum MatkyTerezy na Jižním
Městě vzniká v Polešovicích
u Uherského Hradiště.
Osmatřicetiletý akademický
sochař Daniel Trubač, který
jej vytvoří, dostal začátkem
března zásilku z makedon-
ského Prilepu. Obsahovala
přibližně pět tun vážící blok
sivce. Dílo o rozměrech 1 x
1 x 2 metry bude mít podo-
bu rozloženého bílého ubru-
su. ◗

Hřiště nezahálí. Moderní sportovní zázemí u Červené školy
v Milíčově nezahálí ani o víkendech. Vedle běžců, kteří si zde upevňu-
jí svou kondici, dominují především fotbalisté – „staří páni“. Někteří,
jako třeba Rudolf Urban, chodí do těchto míst již třicátý rok a dobře
pamatují stará, podstatně skromnější hřiště. ◗

Tibetská vlajka
nad Jižním Městem.
Praha 11 se zařadila k více než
třem stovkám radnic v celé České
republice, které vyvěsily tibetskou
vlajku. Jižní Město se tak zapojilo
do celosvětové akce Vlajka pro
Tibet, jež připomíná 48. výročí
povstání Tibeťanů ve Lhase proti
čínské okupaci. Vlajku se symbo-
lem zlatého slunce, která se
v České republice vyvěšuje pravi-
delně od roku 1996, letos u radni-
ce naší městské části v Ocelíkově
ulici vyvěsili první zástupce staros-
ty JanMeixner a členka zastupitel-
stva Lenka Petrová. ◗
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Mezinárodní keramika. Chodovská tvrz nabízí až do 1. dubna
letošního roku výstavu se slibným názvem Současná keramická plasti-
ka. Šest umělkyň a umělců, tři z České republiky, dva z Polska a jeden
rakouský na ní se zdarem obhajují vysokou úroveň současné špičkové
keramické tvorby. Mezinárodní přehlídka keramiky je umístěna ve
všech výstavních prostorách tvrze, včetně Malé galerie. Zájem o vysta-
vená díla byl o vernisáži značný. ◗

Příjemný večer v Zahradě.
Od prvního okamžiku, kdy Simo-
na Stašová vstoupila na jeviště Vel-
kého sálu Kulturního centra
Zahrada, nebylo pochyb o tom, že
diváci nebudou zklamáni. Hodinka
plná vzpomínek a příběhů z rodiny
i prostředí divadla a filmu utekla
jako voda a vřelý potlesk spolu
s kytičkou od ředitele ukončily
první část večera. Téměř rodinná
atmosféra pokračovala autogramiá-
dou, upřímným stiskem ruky a vzá-
jemným přáním dobrého zdraví.
Film Román pro ženy byl poté
skvělou tečkou za mimořádně
vydařeným večerem. ◗

Beseda o pivovarnictví v Chodově.
Společnost přátel historické vlastivědy (SPHV)
vás zve do sálu Chodovské tvrze na besedu na
téma Pivovarnictví v Chodově a okolí. Akce se
koná ve středu 11. dubna v 17 hodin. ◗

Vděčný námět. S každou novou generací se vrací i příjemné zážit-
ky ze setkání s „divokými“ labutěmi. Milíčovský rybník, jehož břehy
náleží k oblíbeným cílům vycházek, je labutěmi tradičně proslulý. Kolik
obdobných fotografií zde už asi vzniklo? Rybník zároveň představuje
předěl mezi zástavbou a příměstskou přírodou. Ta nabízí les několika
druhů, v němž si kolikrát až do poslední chvíle nepovšimnete, jak blíz-
ko jihoměstské zástavby se pohybujete. ◗

Pětašedesát let spolu. Kamennou svatbu oslavili na konci února
na Chodovské tvrzi manželé Drábovi z Jižního Města. ◗

Ruch v Litochlebech. U silničního rondelu zvaného Litochleb-
ské náměstí je už docela rušno. Výstavba nového souboru budov se dala
výrazně do pohybu. Mladým nezasvěcencům je nutno připomenout,
že právě tam se nacházela část hospodářství a zázemí domů Litochleb,
„osady“ Chodova. Středem byla náves – náměstíčko s dodnes docho-
vanými pomníky obětí světových válek. Nový komplex objektů, jemuž
by možná nejlíp slušelo pojmenování Centrum Litochleby, konečně
vyplňuje prostor, který čekal na zástavbu už celá desetiletí. ◗
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Rada MČ Praha 11 dne 12. 3. 2007
na své 8. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s rozpočtovým opatřením – přesunem
finančních prostředků na poskytnutí daru
Českému svazu bojovníků za svobodu na
zájezdy školní mládeže do Lidic a Terezína

■ se záměrem úplatného převodu pozemků
v k. ú. Chodov, ul. Ryšavého, Komárkova
a Hrdličkova, formou výběrového řízení

■ s rozpočtovým opatřením – zvýšením roz-
počtu MČ Praha 11 na rok 2007 ve výši
6 800 tis. Kč na položku sídlo Městské
policie: na zřízení okrskové služebny MP
v Obchodním centru Chodov částku 2 800
tis. Kč a na úpravu prostor v objektu Mar-
kušova 1555 pro potřeby OŘ MP Praha 11
částku 4 000 tis. Kč

SCHVÁLILA:
■ Programové prohlášení RMČ Praha 11 pro
volební období 2006–2010

Rada MČ Praha 11 dne 7. 3. 2007
na své 7. schůzi mj.:

JMENOVALA:
■ Ing. Josefa Hulíka do funkce ředitele Sdru-
ženého zdravotnického zařízení JM II,
Šustova 1930, Praha 4, s účinností od 1. 4.
2007

SCHVÁLILA:
■ smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Hos-
podářskou komorou hl. m. Prahy a měst-
skou částí Praha 11

■ využití objektu Křejpského 1502 jako deta-
šovaného pracoviště MŠ, Praha 4, Křejp-
ského 1503, ke dni 1. 9. 2007

Rada MČ Praha 11 dne 21. 2. 2007
na své 6. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
■ s vyvěšením tibetské vlajky ve dnech od
9. 3. 2007 do 11. 3. 2007 u budovy úřadu
Ocelíkova

SCHVÁLILA:
■ rozpis rozpočtu fondu podpory regenerace
na rok 2007 do jednotlivých položek příj-
mů a výdajů

■ uzavření smlouvy o nájmu standardního
bytu o velikosti 1 + 1 v ulici A. Drabíkové

■ podnájem části nebytových prostor
č. 1356–01 v objektu č. p. 1356 v ulici
Tererova

■ přijetí finančního daru od společnosti
Medicamentum, s. r. o., ve výši 10 000 Kč
na nákup vitamínových preparátů pro děti
vybrané mateřské školy

■ zadávací dokumentaci veřejné zakázky
„Zajištění provozu televizního městského
informačního kanálu a výroby televizního
zpravodajského týdeníku z Prahy 11“

■ použití znaku MČ Praha 11 pro Centrum
Chodov na reklamní poutač na lávku přes
dálnici mezi starým Chodovem a metrem
Chodov ◗

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:

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

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

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

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

Výběr z jednání rady městské části Velkoobjemové
kontejnery v dubnu 2007
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
(VOK) na občanský odpad budou v dubnu
2007 přistaveny na Jižním Městě v níže uvede-
ných termínech.

Přistavení VOK do 14.00 hod., odvoz VOK
následující den (v případě přeplněnosti bude
VOK odvezen dříve).

Jižní Město I
A. Malé 17.–18. 4. ■ Bachova x Mikulova
17.–18. 4. ■ Blažimská x Klapálkova 17.–18. 4.
■ Brandlova (za Startem) 10.–11. 4., 24.–25. 4.
■ Brodského (vedle č. p. 1671) 17.–18. 4. ■

Doubravická 17.–18. 4. ■ Hlavatého 17.–18. 4.
■ Chomutovická 3.–4. 4. ■ Konstantinova
10.–11. 4., 24.–25. 4. ■ Kryštofova 3.–4. 4. ■

Křejpského 10.–11. 4., 24.–25. 4. ■ Ledvino-
va 24.–25. 4. ■ Majerského x Samohelova
24.–25. 4. ■ Matúškova (u Blankytu) 10.–11. 4.,
24.–25. 4. ■ Michnova (vedle č. p. 1603)
3.–4. 4., 17.–18. 4. ■ Mnichovická 10.–11. 4.,
24.–25. 4. ■ Modletická 3.–4. 4., 17.–18. 4. ■

Mokrá x Zimákova 17.–18. 4. ■ Plickova
10.–11. 4., 24.–25. 4. ■ Rujanská x Donoval-
ská (u TS) 17.–18. 4. ■ Schulhoffova
(u č. p. 794) 24.–25. 4. ■ Stachova 3.–4. 4. ■

Štichova 10.–11. 4., 24.–25. 4. ■ Valentova
(parkoviště proti č. p. 1737) 17.–18. 4. ■

Ženíškova x Květnového vítězství 24.–25. 4.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova x Filipova 10.–11. 4. ■ Gregorova
x Hrudičkova 10.–11. 4. ■ Hráského x Šusto-
va 2.–3. 4. ■ Hrdličkova x Blatenská 16.–17. 4.
■ K Dubu 2.–3. 4. ■ Krejnická za OC
Chrpa–chodník) 10.–11. 4. ■ Láskova x Male-
nická 2.–3. 4. ■ Lažanského 2.–3. 4. ■ Nechví-
lova 1826 29 2.–3. 4. ■ Petýrkova 1953
10.–11. 4. ■ Pod Vodojemem 2.–3. 4. ■

U Nové dálnice 16.–17. 4. ■ Vojtíškova za OC
Meinl (chodník) 2.–3. 4.
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 v 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. čísle 267 902 320 u P. Doubravského. ◗

Petr Doubravský,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

Setkání starosty s obyvateli Jižního Města
Pokud chcete svému starostovi a dalším radním říci něco o svých problémech
s životem na JižnímMěstě, máte možnost hned 18. dubna. Tento den se totiž
od 16 do 18 hodin koná setkání s obyvateli u stanice metra Opatov.

Všichni jste srdečně zváni.

✃

DOMOV DŮCHODCŮ PRAHA 4-HÁJE
přijme vyučenou kuchařku na plný

pracovní úvazek, praxe vítána.
Nástup možný ihned, nebo podle dohody.

Informace na tel.: 271 198 409



www.praha11.cz Klíč 4/2007

7INFORMACE ÚMČ

PREAMBULE
Na základě mandátu občanů MČ
Praha 11, vyjádřeného při komunál-
ních volbách 20. a 21. 10. 2006, bude
Rada MČ Praha 11 ve volebním obdo-
bí 2006-2010 prosazovat následující
body, které jsou pro další rozvoj Jižní-
ho Města zásadní.

Jednotlivá ustanovení programo-
vého prohlášení chápe Rada MČ
Praha 11 jako prostředek pro dosaže-
ní cíle, který je v zájmu všech občanů
Jižního Města. Cíle, kdy Jižní Město
bude městem s moderní občanskou
vybaveností, s regenerovaným byto-
vým fondem, s nadstandardní úrovní
mateřských, základních, středních
a vysokých škol, která umožní kvalitní
zázemí pro výchovu a vzdělávání
našich dětí, mládeže a dospělých,
městem s dostatečnou dostupností
zdravotní péče pro všechny potřebné
občany a s dostatečným sociálním
zázemím především pro seniory.

Jednotlivá ustanovení programo-
vého prohlášení vedou k našemu spo-
lečnému cíli, kdy Jižní Město bude
moderním městem s velkým „M“.

FINANCE A ROZPOČET
V průběhu celého volebního období
zajistíme vyrovnaný a stabilní rozpočet,
který umožní růst a rozvojMČPraha 11.
Budeme usilovat o transparentní
a účelné vynakládání finančních pro-
středků MČ. Tyto prostředky spolu
s majetkem MČ budeme využívat
s cílem jejichmaximálního zhodnocení.

Současně s tím vyvineme veškeré
úsilí k získání finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU, ale i státního
rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy.

MAJETEK A ROZVOJ ÚZEMÍ
Podporujeme regeneraci Jižního
Města, která povede ke zvýšení kvali-
ty života. Týká se to zejména zvýšení
standardu bydlení, zlepšení funkční
a estetické kvality objektů i vnějšího
obytného prostředí.

Významným prvkem pozitivních
změn realizovaných v Praze 11 je
regenerace bytového fondu, která se
uskutečňuje prostřednictvím fondu
na podporu regenerace Jižního
Města. I nadále budeme proto usilo-
vat o přísun financí do tohoto fondu
a jejich účelné čerpání. Připravíme
změnu jeho statutu tak, aby o finanč-
ní prostředky mohli požádat všichni
vlastníci panelových domů.

S majetkem MČ budeme hospo-
dařit efektivně a transparentně, zadá-
vání veřejných zakázek budou
otevřená.

Připravíme studii pro přípravu
zastavovacích podmínek na území
Jižního Města s důrazem na doplnění
území o chybějící funkce občanské
vybavenosti.

Zahájíme jednání se všemi vlast-
níky v lokalitě pochozí zóny Háje
o možnostech její revitalizace tak, aby
odpovídala požadavkům současnosti.

Budeme usilovat o maximální
možný převod majetku hl. m. Prahy
do správyMČ Praha 11, abychom zaji-
stili jeho co nejefektivnější využívání.

Zlepšíme systém kontroly činnos-
tí Úřadu MČ Praha 11 tak, aby se
zrychlilo vyřizování podnětů a podání
obyvatel.

Vytipujeme potřebný prostor
a připravíme projekt pro výstavbu
nové radnice, která zajistí kvalitnější
služby pro obyvatele Prahy 11.

BEZPEČNOST
Prioritou v oblasti bezpečnosti je rea-
lizace projektu Bezpečné Jižní Město.
Na tento projekt vyčlení v následují-
cích letech městská část z rozpočtu
finanční prostředky.

Ve spolupráci s hl. městem bude-
me usilovat o zvýšení počtu strážníků.
Pro jejich činnost připraví MČ Praha
11 odpovídající pracovní podmínky
rekonstrukcí budovy na území měst-
ské části. Spolu s tím připravíme ve
spolupráci s Policií ČR podmínky pro
vytvoření společného sídla Městské
policie Praha 11 a Policie ČR v jednom
objektu.

Z rozpočtu finančně podpoříme
zvýšení počtu kamer městského
kamerového systému na území Prahy
11, jenž je jedním ze stěžejních prvků
prevence kriminality a odhalování
majetkové trestné činnosti.

Ve spolupráci s městskou policií
a Policií ČR se zasadíme o potlačová-
ní všech forem vandalismu na území
Prahy 11.

Budeme podporovat projekty
zaměřené na prevenci kriminality.
Materiálně přispějeme na vybavení
městské policie a PČR, které slouží
k postihování přestupků a trestných
činů.

Zasadíme se o vytvoření bezplat-
né telefonní linky, která bude sloužit
pro podněty občanů, směřující
k odhalení trestné činnosti a porušo-
vání veřejného pořádku.

Nadále budeme všestranně pod-
porovat Sbor dobrovolných hasičů
Jižního Města – Chodov.

Z prostředků MČ a ve spolupráci
s vlastníky zajistíme revitalizaci kritic-
kých míst na území MČ, zejména pod-
chodů.

DOPRAVA
V oblasti dopravy v klidu (parkování)
zajistíme vypracování studie, která
určí další kroky s touto problematikou
související. Finančně podpoříme
výstavbu nových parkovacích stání.

Společně s magistrátem, okolními
městskými částmi a Středočeským
krajem povedeme jednání s cílem
omezit osobní tranzitní dopravu na
území Prahy 11.

Budeme usilovat o propojení Kun-
ratického lesa, Hostivařského přírod-
ního parku a Milíčovského lesa
systémem cyklostezek. Připravíme
kroky vedoucí k bezpečnému využívá-
ní jízdních kol pro dopravu na Jižním
Městě včetně vybudování městské
sítě cyklostezek a cyklotras.

Nadále budeme podporovat
urychlení výstavby a zprovoznění
Pražského silničního okruhu.

ZDRAVOTNICTVÍ
A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Připravíme komplexní koncepci zdra-
votní politiky Prahy 11, která určí
základní směry pro její efektivní fun-
gování. Ve spolupráci s Magistrátem
hl. města Prahy a Zdravotnickou
záchrannou službou hl. města Prahy
budeme investovat finance z rozpočtu
MČ pro výstavbu výjezdového stano-
viště záchranné služby na Jižním
Městě, které bude sloužit pro záchra-
nu životů obyvatel Prahy 11 i nejbliž-
šího okolí.

Připravíme rekonstrukci poliklini-
ky Opatovská s cílem zlepšit a zpří-
stupnit zdravotní péči obyvatelům
MČ. Spolu s tím budeme usilovat
o její možné rozšíření dostavbou,
nebo přestavbou Kulturního domu
Opatov a soustředit tak co největší
množství odborných pracovišť do
tohoto objektu, resp. objektů.

Společně s hlavním městem
budeme řešit stále aktuálnější otázku
týkající se výstavby domu seniorů na
území Jižního Města. Zároveň bude-
me spoluprací s organizacemi tělesně
postižených usilovat o zlepšení život-
ních a pracovních podmínek handica-
povaných spoluobčanů. Adresnou
pomoc poskytneme přednostně těm,
kteří se nezaviněně dostali do složité
životní situace a nejsou schopni ji
sami řešit.

Zachováme potřebný počet soci-
álních bytů v domech s pečovatelskou
službou a domech určených pro han-
dicapované občany. Budeme nadále
všemi dostupnými prostředky podpo-
rovat činnosti vedoucí k aktivnímu
zapojení seniorů do života na Jižním
Městě.

ŠKOLSTVÍ
V tomto volebním období dokončíme
regeneraci budov mateřských
a základních škol, zejména zateplení
obvodových plášťů budov, výměny
oken a opravy střech. Spolu s tím
budeme usilovat o zlepšení technické-
ho vybavení MŠ a ZŠ za podmínky
efektivního vynakládání finančních
prostředků.

Žákům MŠ a ZŠ poskytneme
v průběhu následujících čtyř let
nejméně jeden týdenní ozdravný
pobyt zdarma.

Vzhledem k vzrůstajícímu počtu
dětí v předškolním a školním věku,
zajistíme obyvatelům Prahy 11 bez-
problémovou a přednostní možnost
využití těchto zařízení.

Účelným využitím stávajících pro-
stor školských budov budeme usilo-
vat o etablování dalších středních
škol, případně i vysoké školy na území
MČ Praha 11.

KULTURA
Zajistíme transformaci kulturních zaří-
zení ve vlastnictví MČ z příspěvkových
organizací tak, aby bylomožné k jejich
činnosti efektivně využívat finančních
prostředků získaných z grantů hl.
města i MČ.

Zachováme provoz kulturních
zařízení Chodovská tvrz, Kulturní
centrum Zahrada a Kulturní dům
Klubka a budeme usilovat o jejich co
nejefektivnější využití, aby sloužily
pro potřeby obyvatel MČ i hl. města.

MČ bude ze svého rozpočtu i dal-
ších zdrojů podporovat kulturní aktivi-
ty pořádané na území Jižního Města,
jakož i aktivity směřující k propagaci
Prahy 11.

SPORT
Rada MČ Praha 11 zadá vypracování
studie pro výstavbu plaveckého areá-
lu Vodní svět a sportovní haly pro
lední hokej a bruslení. Zajistíme zpra-
cování projektové dokumentace pro
výstavbu multifunkční haly v areálu
ZŠ Květnového vítězství.

Poskytneme finanční prostředky
na regeneraci školních hřišť, zasadí-
me se o výstavbu nových sportovišť
v souvislosti se současnými trendy –
například plochy pro skateboarding
a in-line bruslení. Podpoříme dostav-
bu horolezecké haly v prostorách ve
vlastnictví MČ.

Prostřednictvím grantů budeme
podporovat sportovní aktivity na
území MČ, zaměřené jak na výkon-
nostní, tak i rekreační tělovýchovu,
včetně protidrogových programů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Městská část vytvoří všechny pod-
mínky pro dokončení obou etap
výstavby parku u Chodovské tvrze. Ve
spolupráci s hlavním městem zahájí-
me výstavbu Centrálního parku, včet-
ně zpracování koncepce dalšího
využití této nejvýznamnější plochy
sloužící pro krátkodobou rekreaci.

Nedílnou součástí koncepce roz-
voje životního prostředí na území Již-
ního Města je dokončení rekonstrukce
dětských hřišť ve vnitroblocích. Spolu
s tím zajistíme finanční prostředky na
zlepšení životního prostředí ve vnitro-
blocích, včetně oprav laviček a odstra-
nění přežitých betonových prvků.

Také v následujícím období zajistí-
me důkladnou péči o údržbu chodní-
ků i zeleně na území Prahy 11, včetně
všech prvků, které s těmito plochami
souvisejí.

PODPORA PODNIKÁNÍ
Prostřednictvím informačního centra
zřízeného ve spolupráci s Hospodář-
skou komorou hl. m. Prahy umožníme
drobným podnikatelům se sídlem na
Jižním Městě získávání odborných
znalostí v právní, daňové a finanční
oblasti.

Prostřednictvím finančních i dalších
pobídek budeme podporovat existenci
drobných prodejen v nebytových pro-
storách domů ve vlastnictví městské
části i soukromých subjektů.

Povedeme jednání s ředitelstvím
Finančního úřadu pro Prahu 11
s cílem dosáhnout jeho umístění na
území Jižního Města. ◗

Programové prohlášení Rady MČ Praha 11
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Všechno významné, co člověk dělá poprvé,
si zpravidla pamatuje celý život. Já letos

poprvé oddával, poprvé vítal občánky a poprvé
moderoval zlatou svatbu.

Oddávání jsem se moc bál, protože svatbu
považuji za jednu z nejvýznamnějších událostí
v životě člověka a nechtěl jsem to těm natěše-
ným a roztouženým lidičkám pokazit. První
pár, který jsem oddával, nepatřil zrovna k tra-
dičním. Ženich byl občan Nigérie a nevěsta
Romka. Snad to vyšlo.

Vítání občánků byla neskutečně a neuvěři-
telně příjemná záležitost a vlastně jakési potvr-
zení toho, že ta svatba byla naplněna. Moc jsem
si to užil a z reakcí rodičů i prarodičů soudím,
že i jim se to líbilo.

A zlatá svatba, to je, alespoň pro mě, potvr-
zením toho, že se vztah a společný život povedl.
A ta „moje“ první to více než potvrdila. Manže-
lé byli v neuvěřitelné formě a vzhledem k tomu,
že vzápětí po ukončení obřadu se začali kouzel-
ně špičkovat, bylo zřejmé, že jejich život musí

být báječný. A vlastně tak všem přítomným uká-
zali recept, jak na 50 let společného života.

K vážným rozhodnutím posledních týdnů
patřilo omezení prázdninového provozu
v mateřských školách. Vzhledem k tomu, že
v prázdninových měsících proběhne ve většině
budov mateřských škol regenerace nebo dokon-
čení regenerace (výměna oken, zateplení, nový
obvodový plášť a střecha), budou všechny škol-
ky otevřeny jen první dva týdny v červenci.
Takto rozsáhlé stavební práce opravdu nelze
provádět za provozu. A proč u všech školek
najednou? To je jednoduché! Je to levnější
a úspora na energiích, která činí až 40 %, při-
jde dříve.

Pro rodiče to znamená přeorganizovat svůj
prázdninový program a pokud je to možné,
požádat o pomoc babičky a dědečky. Do této
pomoci se zapojuji ve své rodině i já. Školky na
Jižním Městě navštěvuje téměř 2000 dětí
a dosud počet stěžujících si rodičů nepřesáhl
desítku. Vnímám to jako výraz pochopení naší
snahy připravit pro naše nejmladší co nejdříve
krásné a ekonomické školičky, ve kterých se jim
bude líbit.

Na závěr se musím zmínit o jednom napros-
to ojedinělém dopisu, ve kterém mně jedni
milující rodiče položili následující otázku:
„Máme svým dětem zakroutit krkem, nebo nám
je pohlídáte na úřadě?“ Inu mateřská láska má
různé podoby… Všem ostatním rodičům, ale
i prarodičům za vstřícný přístup velmi děkuji. ◗

Jan Meixner

Zástupce
starosty
Jan Meixner
(ODS)
komentuje

Jižní Město je z velké části obklopeno velký-
mi lesoparky –Milíčovským lesem, Hostivař-

ským lesoparkem a Kunratickým aMichelským
lesem. Druhým typem ploch je zeleň uvnitř
sídlištní zástavby, kterou tvoří zatravněné vnit-
robloky s dětskými hřišti a stromořadí.

Park v pravém smyslu je zde pouze jeden,
tzv. Centrální park. Ten je v současné době
v rekonstrukci, a potom parková úprava v okolí
Chodovské vodní tvrze. Právě zde, na ploše
téměř pěti hektarů má vzniknout park nový,
který by na současnou parkovou úpravu okolí
tvrze průběžně navazoval. Vysokým valem bude
oddělen od frekventovaných komunikací Tür-
kovy, Mírového hnutí a Donovalské.

Na své si tu přijdou hlavně milovníci aktivní
rekreace. Na ploše parku najdou in-line dráhu,
která má tvořit uzavřený ovál, vybavené a osvět-
lené skateboardové hřiště o ploše 1 600m2 a velké
dětské hřiště, zařízené bezpečnými a moderními
herními prvky. Uprostřed parku vznikne klidová
odpočinková zóna ve tvaru oválu, doplněná lavič-
kami a dětským labyrintem.

Pro psí kamarády budou v parku připrave-
ny plochy na probíhačku s nezbytnými psími
koši, takže doufáme, že tam po pejscích nebu-
dou zůstávat hromádky. Pro malé děti vznik-
nou na části parku sáňkovací kopečky. Vše
doplní stánek s občerstvením. V poslední době
jsou stále žádanější svatby v plenéru, a tak bude

v blízkosti Chodovské vodní tvrze postaven pří-
rodní svatební pavilon.

Ještě během letošního roku mají být dokon-
čeny terénní práce (modelace), sportoviště včet-
ně vhodných povrchů a skateboardových
prvků, sadové úpravy a komunikace. V příštím

roce má být park dokončen, dosázena zeleň
a osvětlení.

Z nynější zatravněné a neupravené plochy se
stane park pro všechny věkové kategorie návštěv-
níků, pro sport, rekreaci i odpočinek. ◗

Eva Štampachová, zástupkyně starosty

U tvrze vznikne nový chodovský park

LÁKÁ VÁS MAGICKÉ SVATEBNÍ
DATUM 7. 7. 2007?

CHCETE MÍT NA ODDACÍM
LISTĚ TŘI SEDMIČKY?

JE TENTO TERMÍN
JIŽ DÁVNO OBSAZEN?

RADNICE PRAHY 11
MÁ PRO VÁS ŘEŠENÍ!

HROMADNÁ SVATBA
7. 7. 2007
Maximální počet párů, které lze
z technických a organizačních
důvodů oddat, je 50.
Informace obdržíte a svatbu si
objednáte na tel.: 267 902 304
u paní Skopové, nebo osobně ve
Vidimově ulici č. p. 1324, č. dveří
209.
Žádost o sňatek lze podat
nejpozději do 18. 6. 2007!

IP 12

2x

O 1
2x

IP 10b
E 8c

IP 11a

skatepark -plocha

dě tské hřiště

kamenná spirála

pěšiny pro pejskaře

SO 01

SO 06

SO 02

SO 04

SO 03

SO 04

SO 05

SO 04

vegetační dlažba

mobiliář
kamenné artefakty

SO 02-část 2asfaltový chodník

minerální beton

sadové úpravy

HTÚ

SO 04bludiště

Individuální setkání
občanů

se zástupci radnice
se koná 4. dubna 2007

od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ulici.
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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

Jedním z nedůležitějších materiálů, které
zastupitelstvo naší městské části schvaluje, je

rozpočet. V návaznosti na usnesení Zastupitel-
stva hl. m. Prahy č. 1/5 ze dne 30. 11. 2006,
kde byl schválen rozpočet hlavního města na
rok 2007 a všechny ostatní dotační vazby (tzn.
výše dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy,
ze státního rozpočtu k městským částem),
musí městské části hlavního města Prahy zaji-
stit schválení svých rozpočtů na rok 2007
v zastupitelstvech městských částí nejpozději
do 31. 3. 2007.

Při přípravě našeho rozpočtu byla jako
každý rok dodržena zásada návrhu vyrovnané-
ho rozpočtu v příjmové a výdajové části.
V souladu s tímto byla příjmová část navržena
ve výši 9 180 500 Kč, včetně zůstatku z roku
2006 ve výši 2 900 000 Kč.

Sestavení příjmové části vychází
z následujících dílčích částek:
Neinvestiční dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy 5 371 000 Kč
Daň z nemovitosti 650 000 Kč
Správní poplatky 55 500 Kč
Poplatky ze psů 80 000 Kč
Poplatky z užívání
veřejných prostor 57 000 Kč
Úroky 20 000 Kč
Nekapitálové příspěvky
a náhrady 12 000 Kč
Příspěvek na výkon státní správy 35 000 Kč

(jedná se o příspěvek určený na částečnou úhra-
du výdajů spojených s výkonem státní správy,
v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl.
m. Prahy ve výši 1 490 Kč/100 obyvatel –
oproti roku 2006 sazba navýšena o 5 %).

Do příjmové části rozpočtu je dále uvažo-
váno i s finančními prostředky na investiční
akce, které nebyly ke konci roku 2006 vyčer-
pány, a které jsou ve výši 5 464 000 Kč.
V rámci finančního vypořádání minulého
roku jsme požádali Zastupitelstvo hl. m. Prahy
o ponechání těchto prostředků v rozpočtu naší
městské části a v případě, že nám bude vyho-
věno, budou tyto finanční prostředky zapoje-
ny do našeho rozpočtu úpravami, které
proběhnou po schválení rozpočtu.

Po to těchto úpravách bude příjem rozpo-
čtu městské části ve výši 14 644 500 Kč.

Výše uvedený příjem je rozpuštěn do inves-
tičních a provozních výdajů.

Investiční položky, které mají přímou
vazbu na naše okolí, jsou navrženy takto:
Rekonstrukce
Milíčovské ulice 2 296 000 Kč
Výstavba kanalizace v ul. K Mostu
a K Motelu 2 624 000 Kč
Vybudování vodovodního řadu
v ul. Nad Statkem 544 000 Kč
Nákup pozemků 300 000 Kč
Stroje, přístroje a zařízení (multifunkční stroj
na úklid) 100 000 Kč

Vybudování dětského hřiště 400 000 Kč
Projekt na mateřskou školku 400 000 Kč
Projekt na cyklistickou trasu 188 000 Kč
Investiční výdaje celkem 6 852 000 Kč

Provozní výdaje v celkové výši 7 792 500 Kč
obsahují kromě mzdových prostředků
zaměstnanců a odměn zastupitelů, sociálních
a zdravotních odvodů cca 32 jednotlivých
položek, přičemž mezi nejvýznamnější patří:
Kulturní akce,
využití volného času dětí 250 000 Kč
Sběr a svoz
komunálního odpadu 100 000 Kč
Péče o vzhled obce 400 000 Kč
Drobný hmotný majetek 200 000 Kč
Nákup materiálu 150 000 Kč
Opravy a údržba 400 000 Kč
Věcné dary pro školy a školky 90 000 Kč
Dary obyvatelstvu (fin. dary pro důchodce
a novorozence) 140 000 Kč

Vážení občané, věříme, že tímto stručným pře-
hledem jste si udělali názor, v jakých objemech
se pohybuje hospodaření naší městské části, co
lze využít jako zdroj příjmů, případně které
akce budou z těchto peněz realizovány.

Úplné znění rozpočtu je uveřejněno na
webových stránkách městské části a na úřední
desce.

Lenka Lorencová, odbor ekonomický

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2007

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 13. 3. 2007

SCHVALUJE:
■ darovací smlouvu s J. Šťastným o darování pozemků parc. č. 60/2

a 61/2

SOUHLASÍ:
■ s finančním příspěvkem ve výši 3 000 Kč na rekondiční pobyt

diabetiků pro Územní organizaci Svazu diabetiků

NESOUHLASÍ:
■ s pronájmem pozemků parc. č. 631/1 a 265/146 (ÚTUM)
■ s podnětem firmyMCA, a. s., na pořízení změny Územního plánu

hl. m. Prahy ve vlně 08 na pozemku parc. č. 214/31 na plochu
SV (všeobecně smíšené)

Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřední desce, informačních vývěs-
kách a na webových stránkách úřadu. Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat dne 17. 4. 2007 od 19.00 hod. v zasedací místnosti
úřadu městské části. Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva

Pozvánka na 2. ročník hokejového
utkání Újezd proti Šeberovu
Úřad městské části Praha-Újezd pořádá v sobotu 7. dubna 2007 od 14

hod. již 2. ročník přátelského utkání amatérských hokejistů, ve kte-
rém nastoupí zastupitelé, zaměstnanci a občané Městské části Praha-Újezd
proti Městské části Praha-Šeberov.

Přijďte se podívat na zimní stadion Eden (HC Slavia Praha), Vladivos-
tocká 1460/10, Praha 10-Vršovice.

Svou účastí a povzbuzováním jistě podpoříte hokejový tým Újezdu
k zopakování svého úspěchu z minulého roku, kdy zvítězil nad Šeberovem
8:5. Jste srdečně zváni! Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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Studie regenerace Jižního Města – díl 2.
V minulém čísle jsme vám představili Studii regenerace Jižního Města. V dnešním čísle bychom chtěli navázat a seznámit vás se zásadami

funkční a prostorové regulace a principy regenerace nebytových objektů.

Principy regenerace nebytových objektů

Mateřské školy a jesle
V souboru JižníhoMěsta jsou situovány areály, resp. objekty jeslí
a mateřských škol, realizované dle typových podkladů. V minu-
losti, kdy docházelo k úbytku dětí předškolního a školního věku,
byla mnohá z těchto zařízení přestavěna a využívána k jiným
účelům.

Objekty mateřských škol s původní funkcí jsou nyní často ve
fázi, kdy potřebují větší opravy a dílčí přestavby, např. z důvo-
du provozu odlišného od původních představ. Žádoucí je umož-
nění odděleného vstupu pro rodiče s dětmi a pro veřejnost do
kroužků, kurzů nebo pronajímatelných prostor. Školky s částí
sloužící veřejnosti mohou mít zároveň úlohu malých komunit-
ních center volného času.

Objekty a areály základních a středních škol
Pro školy platí doporučení areály maximálně zpřístupnit veřej-
nosti, s čímž souvisejí příslušná opatření, např. nové oplocení
bezprostředního okolí budov. Architektonické úpravy by měly
být individuální, měly by však vycházet z původních architek-
tonických koncepcí. Vhodné jsou spíše střídmé prostředky. Pří-
padné nástavby by měly mít střechy spíše rovné nebo mírně
šikmé, tak aby nepůsobily v rámci Jižního Města cizorodě.

Zásady funkční a prostorové regulace
Na základě rozboru prostorových vztahů z analýzy, která tvoři-
la první fázi při pořizování studie, byly navrženy základní
funkčně prostorové kategorie jako vodítko pro posuzování
záměrů a rozhodování o způsobu regenerace.

Základními funkčně prostorovými kategoriemi jsou:
■ hlavní uliční prostory, které je možné dotvářet pomocí díl-

čích dostaveb, umístěním drobných služeb a obchodů, dopl-
něním stromořadí, zvýšením kapacity parkování podél
komunikací nebo korekcí průjezdného profilu komunikací,

■ veřejná prostranství lze doplňovat objekty drobné architek-
tury, zelení náročnější na údržbu a kvalitním dlážděným
povrchem – podíl zpevněných ploch je vyšší než u vnitroblo-
ků,

■ parky a veřejná zeleň jsou ucelené plochy zeleně s rozmani-
tější skladbou než ve vnitroblocích, větším podílem cest
a prvků drobné architektury a s preferencí umístění hřišť pro
větší děti,

■ poloveřejné prostory – „vnitrobloky“ lze prostorově dotvá-
řet dílčími dostavbami nebo vysokou zelení ovšem s ohledem
na maximální zklidnění – přesun drobných obchodů do míst
snadněji zásobovatelných, eventuální motorové komunikace
dlážděné,

■ areály – vyhrazené plochy objektů vybavenosti co nejvíce
zpřístupnit veřejnosti, funkci školek stabilizovat spíše v cent-
rální poloze celků a mimo vnitrobloky, zastavovat pouze
v místech přiléhajících k uličním prostorům a ve vnitroblo-
cích dostavovat jen minimálně,

■ hlavní přístupové komunikace jsou obslužnými komunika-
cemi, na které dále navazuje komunikační síť celku, kde se
předpokládá propojení dosud slepých ulic, korekce průjezd-
ného profilu a případné doplnění stromořadí.

JM I – Chodov sever.

Základní schéma funkční a prostorové regulace.

JM I – Chodov sever

JM I – Háje sever
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JM II – Chodov – KC Zahrada

JM I – Háje jih – ZŠ K Milíčovu

JM I – Opatov sever – MŠ Křejpského

JM I – Litochleby sever – KD Klubka

JM I – Háje střed – ZŠ Kupeckého

Centra obchodu a služeb
Na Jižním Městě jsou realizována různá objemová řešení těchto budov,
převážně průměrné architektonické kvality. Často lze zaznamenat určité
funkční střety, např. kolize vstupů do objektů v místech klidových částí
parteru domu.

Obchodní objekty často podléhají změnám funkčního využití. Sou-
visející úpravy by měly respektovat určitá doporučení: při přestavbách
nadměrných skladovacích prostor umožnit využití pro veřejnost ze stra-
ny ulice, kam bude orientováno i více prosklených ploch, či omezit záso-
bovací rampy. Architektonicky a z hlediska barevnosti je možno tyto
objekty pojmout odlišně od objektů bytových.

Objekty technické vybavenosti
Na Jižním Městě I a II jsou to především objekty kotelen, výměníkových
a transformačních stanic. Všeobecně o nich platí, že jsou často nešťastně
situovány a architektonicky řešeny. V souvislosti s přechodem na dálko-
vé vytápění mohou být právě tyto kotelny po demontáži technologie pro-
storovou rezervou pro adaptaci na různé kluby, informační centra,
komerční prostory, nebo např. i vícepatrové garáže.

Ostatní objekty v rámci řešených území
Patří mezi ně některé původní historické objekty v rámci území určené-
ho k regeneraci, které je potřeba respektovat a dále chránit. Další jsou ty,
které vznikly mimo rámec takzvané komplexní bytové výstavby, většinou
v pozdější době.

U všech těchto objektů, starých i nových, půjde o to, aby úpravy v jejich
okolí respektovaly jejich architektonické působení a případně je svou archi-
tekturou a barevným řešením nepřehlušovaly, a naopak s nimi ladily.

Doporučený přístup pro úpravy fasád nebytových objektů je použití
výraznějšího řešení (možné jsou sytější barvy) a větších kontrastů než
u bytových objektů. Geometrické členění by se mělo nést v duchu tekto-
niky objektu, a proto se nedoporučují organické křivky, ani šikmé pruhy.

Vybrané části ze Studie regenerace Jižního Města jsou uveřejněny na
internetových stránkách MČ Praha 11 – www.praha11.cz – v sekci Jižní

Město/Regenerace JM. Kompletní vyhotovení studie je k nahlédnutí
v odboru územního rozvoje MČ Praha 11, Ocelíkova 672.

V příštím čísle – Principy regenerace bytových objektů. ◗
Odbor územního rozvoje

JM I – Chodov sever – ZŠ Donovalská
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Magistrát řeší od Nového roku
řadu ožehavých problémů,

které vyplývají hlavně z platnosti
nových zákonů v oblasti sociální
a bytové politiky. Velkou pozornost
u Pražanů vzbuzuje v poslední době
zejména deregulace nájemného.
V bytech hlavního města budeme
v prvních třech letech zvyšovat nájem-
né na maximum. Podobně chtějí
postupovat i další městské části včetně Prahy 11.

Hlavním důvodem tohoto kroku je vyrov-
nání astronomicky rozdílného nájemného
v městských a soukromých bytech. Není totiž
možné, aby ve třech domech stojících vedle
sebe, za stejné bydlení lidé platili 37 korun za
metr čtvereční, ve druhém 70 korun a v sou-
kromém například 150 korun.

Určitě nechceme konkurovat soukromému
sektoru, ale únosným způsobem musíme

narovnat tyto výkyvy cen za bydlení.
I proto po těchto třech letech vyhod-
notíme, jaký má deregulace dopad na
Pražany, což bude mít také vliv na
následné rozhodování o dalším zvyšo-
vání nájmu. Přitom hodláme zohled-
nit i atraktivitu lokalit.

Už nyní jsem navíc zadal přípravu
koncepce pro sociálně slabší občany,
kteří by se vlivem deregulace mohli

dostat do složité životní situace. Zabývat se
bude například směnou nájemních bytů, ústu-
povým bydlením a dalšími záchytnými opatře-
ními.

V hlavním městě se bude zvyšovat nájemné
u 70 000 bytů v majetku města a městských
částí a přibližně u stejného počtu u soukromní-
ků. ◗

Jiří Janeček, radní hlavního města Prahy
pro bytovou a sociální politiku

Projekt radnice Prahy 11 nazvaný Bezpečné
Jižní Město a Bezpečná budova pokročil do
další fáze. V tuto chvíli jsou připraveny studie
a analýzy a dokončuje se úprava prostor pro
umístění dohledového centra. To bude 24
hodin denně sledovat, co se na kamerách děje.
Do něj budou svedena data ze všech míst, na
nichž bude instalován kamerový systém.

Kamery jsou již umístěny v sedmi domech
v majetku městské části, během léta budou
připojeny další v blízkosti školek a škol. Mož-
nost zapojit se do systému dostanou i bytová
družstva. Systém je vytvořen tak, že v domě
nebo ve více domech tvořících jeden celek
budou umístěny kamery. Kamery, případně
elektronický zabezpečovací systém (EZS)
a elektronický požární systém (EPS), budou
svedeny do jednoho bodu v domě, z něhož se
propojí do dohledového centra.

„Ze zkušeností českých a slovenských měst,
a konečně i domů s kamerovým systémem
v majetku naší městské části vyplývá, že po
zabezpečení objektu kamerami výrazně pokle-
sl počet škod způsobených vandalismem a krá-
dežemi. Neoficiálně se dá hovořit o poklesu
přibližně v řádu několika desítek procent,“
říká, radní Prahy 11 a předseda Bezpečnostní
komise Rady městské části Radek Nebeský.

Zástupci bezpečnostní komise nyní zjišťují
zájem družstev o napojení na kamerový
systém. Od počátku roku již některá zájem
projevila s tím, že budou požadovat napojení
na dohledové centrum.

„Chceme vyzvat všechny, kdo předběžně
o zřízení kamerového systému a podílení se na
programu Bezpečná budova uvažují, aby nám

sdělili svůj zájem. Budeme s nimi nadále
v kontaktu,“ dodává Nebeský.

Důležité je definovat, jaké parametry musí
mít koncový bod v domě, aby byl systém kom-
patibilní s dohledovým centrem. Jelikož se
jedná o složitou problematiku, členové Bez-
pečnostní komise jsou připraveni bytovým
družstvům poradit a být jim nápomocni při
zajišťování bezpečnosti v domech.
Pro jednodušší elektronickou komunikaci
jsme zřídili novou emailovou adresu:
bezpecnejiznimesto@p11.mepnet.cz. ◗

Roman Binder

Kamery zvýší
bezpečnost
Projekt Bezpečné Jižní

Město má na starost
radní Ing. Radek Nebes-
ký. Proto jsme mu položi-
li několik otázek.

■ S jakými programy
počítáte v rámci pro-
jektu Bezpečné Jižní
Město?

Kromě programu Bez-
pečná budova se počítá s programem Ochra-
na dětí a mládeže.

■ Co si máme pod tímto termínem před-
stavit?

Program bude sloužit k ochraně okolí budov
školek a škol. Městská část investovala mnoho
financí do oprav budov a výstavby sportovišť.
Od kamerového systému si slibujeme pokles
vandalismu. Počítáme s tím, že kamery
budou sloužit i jako prevence šikany.

■ Kamery způsobily nedávno problémy
v jednom pražském gymnáziu. Na
nátlak rodičů studentů byly odstraněny.

Máte pravdu. Náš kamerový systém ale
v žádném případě nebude umístěn v učeb-
nách, sledovat bude pouze okolí budov
a veřejná prostranství.

■ Jsou kamery řešením pro zvýšení bez-
pečnosti na Jižním Městě?

Jsou jedním z prvků celého systému. Spolu
s jejich využitím musí následovat další kroky.
Je to zejména vyšší počet strážníků v ulicích,
měření rychlosti v kritických místech, ale
i prevence. Například semináře pro školáky
základních a středních škol. ◗

Roman Binder

S Bezpečnou budovou na cestě
k Bezpečnému Jižnímu Městu

Zvýšení nájemného narovná ceny za bydlení

Záběry z kamer dohledového centra
v domě v Tererově ulici. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Školní pobyty
v přírodě zdarma
Vážení rodiče, městská část Pra-
ha 11 zajistí od příštího školního
roku 2007/2008 bezplatné poby-
ty pro žáky všech mateřských
a základních škol z území Jižního
Města.

Formou podobnou škole v pří-
rodě se tak během čtyř let postup-
ně dostane na všech 6 500 dětí.

Bližší informace vám pos-
kytnou ředitelé škol, které
vaše děti navštěvují, popř.
zástupkyně starosty Ing. Eva
Štampachová.
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Pro nového ředitele Obvodního ředitelství
Městské policie Prahy 11, pětatřicetiletého

Petra Schejbala, DiS., není Jižní Město místem
zcela neznámým. Narodil se v Praze 4 a od pěti
do sedmnácti let žil s rodiči v Tererově ulici.
Poté čtyři roky bydlel v Schulhoffově ulici.
Nyní s rodinou žije v sousední Praze 10.

■ Jak se vyvíjela vaše profesionální dráha
u městské policie? Víte, jak to chodí
přímo na ulici?

K městské policii jsem nastoupil v roce 1995.
První dva roky jsem působil v pěší hlídce
v oblasti starého Žižkova. Poté jsem byl zařazen
na linku 156 a vykonával funkci velitele směny.
V roce 1999 jsem byl jmenován zástupcem
ředitele pro výkon služby na obvodním ředitel-
ství Praha 15 a 22.

■ Městskou policií jste si tedy prošel
doslova od píky…

Na předchozím místě působení jsme měli na
starost Prahu 15 i Prahu 22. Obvody jsou si
hodně podobné zástavbou, členěním i struktu-
rou obyvatel. Jsem proto rád, že mohu působit
na Jižním Městě, neboť budu moci navázat na
koncepci z Prahy 15 a tady ji aplikovat.

■ Původně jsem vám chtěl položit otázku,
jestli obyvatelé Jižního Města uvidí
strážníky i na jiných dopravních prostřed-
cích, než jsou auta? Jízdní kolo ve vaší
kanceláři mi ale už trochu napovědělo.

Naší snahou je, aby strážník byl maximálně
viděn v ulicích, a to nejen v projíždějícím autě
nebo jako kombinovaná hlídka. Cyklohlídky
tvořené strážníky-okrskáři se nám v Praze 15
velice osvědčily. Obyvatelé si jejich práci chvá-
lili, strážníci byli více vidět a byli mobilní. Díky

zájmu města a vedení městské policie se do naší
činnosti zapojují skútry i motocykly. Hlídky
těchto typů chceme zavést i zde v Praze 11.

■ Současné podmínky však velké zvýšení
počtu strážníků příliš neumožňují. Jaká
je naděje na změnu tohoto stavu?

Počet strážníků pro přímý výkon a strážníků
okrskářů nám byl od 1. března navýšen o šest
lidí. Dnešní podmínky, v nichž se nacházíme
v ulici U Přehrady, jsou dány dispozicemi
objektu. Je pěkný, ale pro nás už nedostačující.
Jsme proto rádi, že nám Praha 11 vychází maxi-
málně vstříc. Úspěšně se vyvíjejí práce na pří-
pravě projektu našeho nového sídla
v Markušově ulici i jednání o výstavbě nové
okrskové služebny v OC Chodov.

■ Uvidíme strážníky okrskáře na Jižním
Městě i v noci?

Je to samozřejmě náš záměr. Mělo by to být od
doby, kdy doplníme stavy, aby mohli sloužit
minimálně ve dvoučlenných hlídkách.

■ Náměstek Blažek při návštěvě Prahy 11
slíbil, že městská policie získá vůz pro
měření rychlosti na silnicích. Jak to se
splněním slibu vypadá?

Nový automobil bychom měli začít využívat již
v dubnu.

■ Budete se při měření rychlosti schová-
vat u silnic za křovím?

To v žádném případě ne. Vůz bude označen kla-
sicky v barvách městské policie a rychlost bude-
me měřit viditelně. Za křovím to určitě
nebude. Chceme být zejména v místech, kde
hrozí nebezpečí chodcům, zejména dětem,
matkám s kočárky a starším lidem. Budeme
tedy u přechodů, škol a na dalších vytipovaných
místech.

■ Pokud budou obyvatelé městskou policii
potřebovat, kam mohou kromě tísňové
linky 156 volat?

Naše stálá služba je kromě toho na telefonních čís-
lech 267 913 056 nebo 267 912 348, a to 24
hodin denně. Pro běžná oznámení je k dispozici
také e-mailová adresa: operacni.p11@mppraha.cz

Přeji, ať se vám práce daří, a děkuji za roz-
hovor. ◗

Josef Škvor

V závěru měsíce února začala v Hájích
v prostoru mezi ulicemi Opatovská, Kul-

havého a Steinerova výstavba prodejny Lidl.
V rámci této stavby bude vybudována prodej-

na potravin včetně povrchového parkoviště
a přístupových komunikací. Poblíž křižovatky
Kulhavého–Opatovská vznikne budova obcho-
du a služeb válcového tvaru. Zároveň budou
provedeny přípojky veškerých inženýrských
sítí. Součástí výstavby jsou sadové úpravy na
pozemku a podél ulic.

Projekt počítá s rozšířením Steinerovy ulice
na 7,5 metru posunutím obrubníku severního
okraje vozovky a úpravou křižovatky Opatov-
ská–Kulhavého–Mendelova, na níž bude insta-
lováno světelné signalizační zařízení.

Investorem výstavby je Lidl Česká republi-
ka, v. o. s, zastoupená Společností Západního
Města, a. s.

Proti umístění této stavby podala městská
část Praha 11 v roce 2005 odvolání, které však
bylo rozhodnutím stavebního odboru Magist-
rátu hlavního města Prahy zamítnuto.

Pozemky, na nichž se výstavba uskutečňuje,
nejsou v majetku městské části. ◗

(fš)

Praha 11 má nového ředitele městské policie

Ředitel Obvodního ředitelství Městské policie
Prahy 11 Petr Schejbal, DiS. FOTO: JOSEF ŠKVOR

V Hájích začala výstavba prodejny Lidl

Na ploše u Steinerovy ulice vzniká prodejna
Lidl. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Informační centrum
zahájilo provoz
Poradenství pro podnikatele, pro bytová

družstva a pro handicapované spoluobčany
– to vše je pro zájemce k dispozici v nově otev-
řeném Informačním místě pro podnikatele ve
stanici metra Chodov (při výstupu z placeného
prostoru metra vpravo). Toto centrum vzniklo
díky spolupráci Hospodářské komory hlavního
města Prahy a městské části Praha 11.

V provozu je od pondělí do čtvrtka vždy od
10 do 18 hodin. Hospodářská komora zde
bude podnikatelům poskytovat informace
o svých produktech a službách, podnikatelé tu
získají informace o možnostech podpory
z fondů EU. Součástí její činnosti budou i ško-
lení podnikatelů, kteří podnikají na území MČ
Prahy 11, a předávání veškerých informací,
které mohou pomoci zejména malým a střed-
ním podnikatelům rozvíjet jejich činnost. Sou-
běžně s tím zde bude poskytována bezplatná
právní pomoc sociálně znevýhodněným. ◗

(red)
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Očkování psů proti vzteklině!
Chovatelům psů se v květnu nabízí využít možnosti hromadného očko-

vání proti vzteklině. To se uskuteční na JižnímMěstě I v úterý 15. květ-
na v době 9–12 a 13–17 hodin v budově Úřadu MČ Praha 11 ve Vidimově
ulici č. p. 1324.

Další termín je v úterý 22. května od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin na Již-
ním Městě II. Tady se bude očkovat v Hráského ulici č. p. 1902 (jednopat-
rová budova proti řadě panelových domů č. p. 1908 a 1909). K dopravě od
stanice metra C Chodov ve směru k vysokoškolským kolejím lze využít auto-
busových linek č. 136, 154 a 197 s výstupem na první zastávce Jarníkova.

Po dohodě je možné provést i trvalé označení psa mikročipem, který odpo-
vídá standardu ISO, vydanému Evropskou unií. Trvalé označení psa staršího
šesti měsíců, chovaného na území hlavního města Prahy, je povinné podle usta-
novení obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze
psů. Čipování hradí chovatel v plné výši.

Při tomto označení zvířete však má nárok na úlevu od poplatku ve dvou
následujících letech po očipování (vždy 350 korun za rok). Poživatelé invalid-
ního či starobního důchodu neplatí v uvedených letech poplatek žádný.

Další možností, jak trvale označit psa, je tetování odborně způsobilou oso-
bou. V rámci hromadného očkování se však tetovat nebude. Při označení teto-
váním nevzniká nárok na úlevu od poplatku.

Upozornění: Ochranné očkování proti vzteklině je na území ČR povinné
pro psy starší tří měsíců podle ustanovení zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči, v platném znění. Provádí se 1x ročně a hradí je chovatel.

Při této akci lze naočkovat psa proti dalším infekčním chorobám (kombi-
novaná vakcína). Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má mož-
nost dát si zvíře naočkovat u kteréhokoliv veterinárního lékaře.

Při očkování budou vydávány ekologické sáčky na psí exkrementy.
Bližší informace podá odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 11 na

tel. 267 902 331. ◗
Odbor životního prostředí

Hudebně sportovní festival na podporu dětí
z dětských domovů s názvemOut ofHome

2007 je za dveřmi. Koná se 12. května a přípra-
vy jsou v plném proudu. Na akci je přihlášeno
240 dětí z dětských domovů z celé republiky. Ve
sportovním areálu Zelené zdraví na Chodově
změří své síly v několika netradičních disciplí-
nách. Kromě toho, že pro vítězné týmy jsou při-
praveny zajímavé ceny, děti se zúčastní i hudební
části festivalu. Ta začne již ve dvanáct hodin na
loukách u hotelu Chodov a návštěvníci si kromě
kapel No Name a Peha poslechnou také kultov-
ní PSH, populární Gipsy.cz, Post It, České kla-
rinetové kvarteto, Lenku Dusilovou a jiné.

Svou účastí na festivalu veřejnost podpoří
i projekt Život nanečisto, jenž získá výtěžek ze
vstupného. Tento projekt se věnuje dětem,
které opouštějí dětské domovy a jen málokdy
jsou schopny se začlenit do společnosti a žít
kvalitním životem. Více informací naleznete na
www.zivotnanecisto.cz.

Organizátoři připravují pro návštěvníky fes-
tivalu program, který by je měl potěšit, a spo-
lečně navíc pomohou dobré věci. Vše
o festivalu se dozvíte na webových stránkách
www.mimodomov.cz.

„Chtěli bychom požádat obyvatele Chodo-
va, aby byli k akci tolerantní a na festival urči-
tě dorazili. Budeme se snažit udržovat v areálu
i mimo něj maximální pořádek. Celý festival je
věnován užitečnému projektu, proto budeme

moc rádi, když místní obyvatelé budou jeden
večer na naší straně a pochopí i větší hlukové
zatížení,“ řekl Robin Čumpelík, spoluorganizá-
tor festivalu Out of Home 2007. Na organiza-
ci akce se podílejí dvě občanská sdružení – SK
Xstream Racing a Múzy dětem.

Pokud se rozhodnete pomoci již nyní, můžete
zaslat SMS ve tvaru DMS ZIVOTNANECISTO
na číslo 87777. CenaDMS je 30Kč, příjemce vaší
pomoci obdrží 27 Kč. Službu zajišťuje Fórum
dárců www.darcovskasms.cz ◗

Robin Čumpelík

No Name zahrají na festivalu Out of Home 2007

Vladimír z kapely PSH navštívil v rámci propagační kampaně festivalu Dětský domov Bud-
kov. FOTO: OUT OF HOME

Nenechávejme správné věci
pouze na druhých
Stalo se již zažitou tradicí Toulcova dvora vždy zjara vysbírat

veškeré odpadky ze zelených ploch mezi sídlištěm Košík a sta-
rou Hostivaří. V posledních letech se úklid rozšířil také na okolí
Botiče. Letošní akce se koná ve středu 18. dubna od 16 hodin.

„Okolí je to, co působí na naše vnímaní a bezesporu nás
ovlivňuje a vychovává. Proto jsme se s kolegy a dobrovolníky roz-
hodli přispívat k jeho vzhledu,“ objasnil vznik úklidových akcí
Honza Chvátal, hlavní organizátor za Základní článek Hnutí
Brontosaurus – Botič.

Je na místě uvést fakt, že brigády jsou otevřeny pro veřejnost,
a tak každý, kdo by chtěl zametat i trochu dál než jen před svým

prahem, je vítán. Sraz
je u hlavní brány Toul-
cova dvora a přijít lze
i v průběhu akce.
Kromě příjemného
pocitu z dobře vykona-
né práce čeká na kaž-
dého pomocníka malé
občerstvení a od 19
hodin i koncert skupi-
ny Kmotr. Ten je pro
účastníky jarního úkli-
du zdarma. Nenechá-
vejte správné věci
pouze na druhých
a přijďte také. ◗

Jakub Moravec
U Toulcova dvora se bude uklízet.

FOTO: JAKUB MORAVEC
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Své první žáky uvítala naše škola 1. září 1982.
Od jejího založení až do letošního roku se

u nás vzdělávalo 2 936 dětí! V současné době
má 378 žáků a 31 pedagogických pracovníků.

V roce 1990 převzal vedení školy Mgr. Pavel
Dittrich. S celospolečenskými změnami se
měnil i duch školy, více se otevřela rodičovské
veřejnosti. Významnou událostí v historii školy
byla v roce 1995 návštěva prezidenta Václava
Havla, který u nás spolu s primátorem hlavní-
ho města Prahy zahájil nový školní rok.

Během let 2004–2006 se uskutečnila velká
rekonstrukce, škola dostala nový kabát, zvenku
i uvnitř se změnila téměř k nepoznání. Moder-
nizací prošla také školní kuchyně. Za 25 let exi-
stence školy bylo vybudováno skvělé zázemí pro
vzdělávání našich dětí.

Základem každé dobré školy je kvalitní
výuka a bohatá mimoškolní činnost. Pedago-
gický sbor ZŠ Donovalská se snaží nabízet ještě
něco navíc – klidnou, přátelskou a tvořivou
atmosféru, ve které není místo pro strach, ner-
vozitu a nedůvěru.

Nové příležitosti a vyšší míru zodpovědnos-
ti za to, jakým směrem se bude škola ubírat, při-
náší náš nový školní vzdělávací program, podle
něhož se začne v příštím roce učit.

Dne 30. května 2007 se uskuteční školní
akademie, kterou chceme naše 25. narozeniny
oslavit. Zveme všechny bývalé učitele a zaměst-

nance, rodiče našich dětí, bývalé žáky i ostatní
přátele školy – přijďte se podívat! ◗

Mgr. Zdeňka Manochová

Žáci šesté třídy ZŠ Ke Kateřinkám se ve stře-
du 28. února zúčastnili archeologické

dílny. Tu pořádá každý měsíc pro žáky II. stup-
ně Muzeum hlavního města Prahy.

Dílnu vedou zkušení archeologové. Nejprve
žákům vysvětlili, čím se vlastně archeologie
zabývá a proč má archeologický průzkum teré-
nu v dnešní době nezastupitelný význam. Pro-
mítli jim fotografie z archeologického
průzkumu terénu, který je nutno provést před

zahájením každé stavby. Zodpověděli zvídavé
otázky.

Potom již následovala praktická činnost.
Žáci byli rozděleni do čtyř skupin. Každá sku-
pina pracovala s jedním archeologem. První
určovala stáří originálních nádob, nalezených
v pravěku, při níž používala metodu typologie.
Podle tabulek hledala shodné znaky a zařazova-
la nádoby do jednotlivých kultur.

Druhou skupinu čekal pravěký hrob. V něm
se nalézala kostra člověka. Tentokrát se nejed-
nalo o originál, ale pouze o maketu. Žáci pře-
měřovali jednotlivé kosti, překreslovali je na
milimetrový papír a měli za úkol, znázornit
položení kostry v hrobu.

Třetí skupina pracovala v improvizované
keramické laboratoři a z jednotlivých střepů
skládala a lepila nádoby.

Čtvrtá drtila obilná zrna na pravěkých
kamenných drtičích, starých 3 000 let. Žáci zji-
stili, že rozemlít obilí na dvou kamenech vyža-
duje spoustu síly.

Na závěr si žáci prohlédli výstavu „Údolím
stínů“, která prezentuje některé z archeologic-
ky zachycených pravěkých pohřebních praktik.
Také se seznámili se způsobem pohřbívání
v pravěku. Viděli šperky, ozdoby, nástroje
a zbraně, které byly nedílnou součástí pravě-
kých hrobů.

Archeologická dílna žáky velmi zaujala. Je
možné, že některý z nich se rozhodne stát se
archeologem. ◗

Věra Horáková, ZŠ Ke Kateřinkám

Školáků na Jižním
Městě přibude
Na Jižním Městě bude zase více školáků.

Poprvé od školního roku 2000/2001 se
jejich počet výrazně zvýší nad 600. Podle před-
běžných odhadů se zvyšuje i počet dětí, které se
hlásí k zápisu do mateřských škol.

„Je to pro celou městskou část velice dobrá
zpráva. Do prvních tříd se letos přihlásilo 734
dětí, více než 100 z nich však dostalo odklad,
takže příští rok v září by mělo nastoupit 625
žáků,“ uvedl první zástupce starosty Jan Meix-
ner, který odpovídá za oblast školství.

V Praze 11 se tak podařilo zastavit výrazný
pokles počtu žáků prvních tříd základních škol,
který byl typický pro předchozích několik let.

„Tento počet dětí nám příští školní rok
umožní otevřít 27 prvních tříd, což je nejvyšší
číslo od roku 2001/2002. V tehdejší době byl
úbytek žáků tak výrazný, že do jedné třídy cho-
dilo v průměru 21 dětí, nyní to bude přibližně
23 žáků,“ řekl Meixner, jenž letos k zápisu do
první třídy přivedl i svého vnuka. (fš) ◗

Základní škola Donovalská slaví 25. výročí

Školní kolo soutěže Paragraf 11/55. FOTO: ZŠ DONOVALSKÁ

Žáci se změnili na archeology

V rámci výuky navštívili žáci archeologic-
kou dílnu Muzea hlavního města Prahy.

FOTO: VĚRA HORÁKOVÁ

ZŠ CHODOV POŘÁDÁ
SPOLEČENSKÝ VEČER
Vedení ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57,
a Kolegium sdružení rodičů vás zvou na
společenský večer, který se koná 13. dubna
od 20 hodin v Top Hotelu Praha. K tanci
i poslechu hraje taneční orchestr Color Club.
Cena vstupenky je 50 korun. Bližší
informace získáte na telefonu 272 927 730.
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Při příležitosti 20. výročí otevření školy vyhla-
šuje Mateřská škola Jažlovická 2119/1

1. Dětské sportovní hry na Jižním Městě.
V průběhu dubna se uskuteční základní kola
v jednotlivých mateřských školách. Do 7. květ-
na 2007 zašle každá mateřská škola seznam
vítězů (5 děvčat a 5 chlapců) na e-mailovou
adresu msjazlovicka@seznam.cz. Tato deseti-
členná družstva se potom utkají 16. května od
9 do cca 12 hodin na hřišti ZŠ Donovalská.
Vítězná mateřská škola bude reprezentovat
Prahu 11 na 2. Sportovních hrách hlavního
města Prahy, které se budou konat v červnu
v Riegrových sadech.

Každá mateřská škola si na květnové finále
pro své družstvo připraví vlastní vlajku.

Pravidla soutěžních disciplín
Každou sportovní disciplínu absolvují všechny
děti a výsledky se sčítají.

1. Štafetový běh – sprint na 30 metrů s pře-
dáním peška. Soutěž ve družstvech – závodník
běží 15 metrů, oběhne metu a zpět 15 metrů,
předá štafetu dalšímu závodníkovi. Měří se cel-
kový čas družstva.

2. Házená – hod tenisovým míčem na
kelímky – plechovky. Pyramida z 10 plechovek
– kelímků (v pořadí 4 – 3 – 2 – 1). Počítá se
množství sestřelených plechovek, sčítají se body
celého družstva.

3. Chůze – překážková chůze zručnosti
s tenisovým míčem v kelímku Pribináček. Sou-
těží se štafetově – chůze slalom, podlézání, pře-
chod kladiny apod. s kelímkem od Pribináčku
(obal 80 g) v ruce a v něm tenisový míček.
Délka trasy tam a zpět je 30 metrů. Pokud teni-
sový míč spadne na zem, musí se závodník
zastavit, míč vložit do kelímku a pokračovat

(při chybě se nevrací na start!). Měří se celkový
čas družstva.

4. Skok do dálky – skákání v pytli. Soutěží
se štafetově. Závodník skáče 10 metrů tam,
okolo mety a 10 metrů zpět, předá štafetu dal-
šímu (jsou 2 pytle na družstvo). Měří se celko-
vý čas družstva.

5. Pětiskok z místa – každý skočí z místa pět
za sebou jdoucích skoků – žabáků, plynule, bez
zastavení. Měří se doskok (pata). Sčítá se délka
skoků celého družstva.

Více informací můžete získat
na tel.: 603 328 253
nebo e-mailu: msjazlovicka@seznam.cz

Informace o loňském zahajovacím kole a pří-
prava na letošní ročník je ke zhlédnutí na:
www.rodinnesportovnihry.cz ◗

Zlata Svobodová, MŠ Jažlovická

Vítězná mateřská škola bude reprezentovat Prahu 11

Souhlasím s vráskami na čele těch, kteří mají s květnem spojenu úplně
jinou činnost, než je sport, a kteří jsou z tohoto titulku v rozpacích.

Ano, i Karel Hynek Mácha to viděl jinak, jenže on určitě nezažil takové
provedení zimy, jaké nám příroda poskytla letos, a tak se celkem logicky,
díky kvetoucím petrklíčům začátkem února, u nás tentokrát květen ode-
hraje na přelomu března a dubna.

To je důležitá informace pro ty, kteří si lámou hlavu se žlázami na tuto
dobu předčasně zdivočelými a dumají nad tím, kterak to do května vydrží.
A co s náhle uvolněným měsícem, který byl v minulých letech, ba staletích
určen k uspokojení zimou utlumených potřeb? Co s tělem posíleným dub-
novým skotačením a jarní zeleninou. Sportovat, sportovat, sportovat. Tohle
si zřejmě, byť na sobě naprosto nezávisle, řeklo několik skupin organizátorů,
a tak se během května uskuteční nebývalé množství sportovních podniků.

Teď už jen stačí najít si svou kategorii a přihlásit se. V nabídce jsou akce
pro soutěžící od 3 do 103 let. Osoby starší 103 let se mohou soutěží zúčast-
nit jen po předložení potvrzení s vlastnoručním podpisem rodičů. ◗

Jan Meixner

Květen – měsíc sportu na Jižním Městě

Datum Název akce Místo konání Organizátor

12. 5. Sportovní hry Areál SK XStream Racing, o. s.,
Out of Home Zeleného zdraví Múzy dětem, o.s.

15. 5. Pohár rozhlasu Sportovní areál SK Dvojka Praha,
s Českou spořitelnou, ZŠ Campanus AŠSK ZŠ Campanus,
okresní kolo 1. DDM Modřany

16. 5. Sportovní hry Sportovní areál MŠ Jažlovická
mateřských škol ZŠ Donovalská

22. 5. Pohár rozhlasu Sportovní areál SK Dvojka Praha,
s Českou spořitelnou, ZŠ Campanus AŠSK ZŠ Campanus,
okresní kolo 2. DDM Modřany

23. 5. Ze školních lavic Sportovní areál Občanské sdružení
za atletikou ZŠ Campanus Pro Jižní Město

24. 5. Sportovní hry seniorů Sportovní areál Centrum
ZŠ Campanus sociálních služeb

26. 5. Fotbalový turnaj Sportovní areál MČ Praha11
o Pohár starosty P11 ZŠ Pošepného

Jarní slavnosti Srub Gizela Občanské sdružení
Jižního Města Roztyly Jižní Město II

31. 5. Pohár rozhlasu Sportovní areál SK Dvojka Praha,
s Českou spořitelnou, ZŠ Campanus AŠSK ZŠ Campanus,
krajské kolo 1. DDM Modřany

skoro Pohár rozhlasu Sportovní areál SK Dvojka Praha,
květen s Českou spořitelnou, ZŠ Campanus AŠSK ZŠ Campanus,
1. 6. krajské kolo 2. DDM Modřany

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PRAHA JIŽNÍ MĚSTO

připravuje

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
JIŽNÍHO MĚSTA

9. ročník se uskuteční 24. května 2007
od 10 hodin ve sportovním areálu

Základní školy Campanus,
Jírovcovo nám. 1782, Jižní Město II

• Soutěžit se bude v následujících disciplínách:
chůze na 60 metrů, vrh koulí, hod kriketovým míčkem,
ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva, tenis,
veslování, slalom vozíčkářů, hod míčem na cíl,
hod na koš, hod kroužkem na cíl,
nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky.

• Většina disciplín je připravena nejen pro seniory,
ale i pro vozíčkáře.

• Každý účastník, s výjimkou vozíčkářů, se může přihlásit
maximálně ke třem disciplínám + do soutěže družstev
v ruských kuželkách.

• Na nejlepší čekají zajímavé ceny.

• Záštitu převzal: starosta MČ Praha 11 pan Bc. Dalibor
Mlejnský, místostarosta MČ Praha 11 Jan Meixner

• K příjemné náladě přispějí zajímaví hosté, dobrá hudba
a kulturní program.

• Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení.

• Podrobné informace, včetně přihlášek, obdržíte u:
E. Meixnerové, Šalounova 2025,
tel.: 267 990 164, 724 603 302

• Uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2007.

• Přijďte sportovat, fandit, nebo se jen bavit, budete vítáni.
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V každé domácnosti vzniká značné množství
biologicky, tedy přirozeně rozložitelných

odpadů, tzv. bioodpadů. Jedná se zejména
o rostlinný odpad z údržby zeleně (listí, tráva,
větve) a bioodpad z domácností (nevařené zbyt-
ky ovoce a zeleniny, skořápky vajec, čajové sáčky
atd.). Pokud se tyto odpady dostanou na sklád-
ku, působením anaerobních bakterií se neřízeně
rozkládají (hnijí). Vedlejším produktem tohoto
procesu je např. metan, jedna z látek způsobu-
jících skleníkový efekt. Tato jeho „schopnost“ je
dokonce asi 23x větší než u oxidu uhličitého.
Dále vznikají látky jako jsou merkaptany, sul-
fon, amoniak, apod., které jsou příčinou zápa-
chu obtěžujícího široké okolí.

Jinou možností je bioodpady kompostovat.
Kompostováním se bioodpady působením pře-
vážně aerobních bakterií a v pozdější fázi
i drobných půdních organismů rozkládají

a vzniká kompost (jeho podstatnou složkou je
humus). Kompost obsahuje velké množství pro
rostliny vhodných živin a lze jej používat jako
organické hnojivo, které výrazně zlepší půdu,
a navíc se bioodpad odstraní ekologicky šetr-
ným způsobem.

Právě tuto možnost nabízejí občanům Praž-
ské služby. Sběr bioodpadů si v případě zájmu
budou moci vyzkoušet majitelé rodinných
domů. Zájemcům společnost zapůjčí speciální
nádoby na bioodpad – compostainery. Do nich
budou moci obyvatelé bioodpad odkládat, a to
za roční poplatek 595 Kč u nádoby o objemu
120 litrů a 1 071 Kč u nádoby o objemu 240

litrů. Z compostainerů pak bude bioodpad
vyvážen do kompostárny, přičemž četnost
svozu bude zkušebně jednou za čtrnáct dní.

Rozhodující pro novou službu bude zájem,
který má za úkol zjistit nezávazný poptávkový
formulář. Naleznete jej na webových stránkách
Pražských služeb, a. s., spolu s podrobnými
informacemi ohledně připravovaného zkušeb-
ního projektu. K dispozici jsou i informace
o stejném projektu, který již od roku 2004
uskutečňuje v Dolních Chabrech.

V případě vašeho zájmu se městská část
Prahy 11 zařadí v ČR mezi průkopníky separo-
vaného sběru bioodpadů, který je v ostatních
vyspělých státech běžný, ale hlavně příznivý pro
životní prostředí. ◗

Ing. Tomáš Baloch

Separovaný sběr bioodpadů v Praze 11

DŮLEŽITÉ ODKAZY:
Pražské služby, a.s.: www.psas.cz
Poptávkový formulář: www.psas.cz/bioodpad_poptavkovyFormular.cfm

Občanské sdružení Formika poskytuje služ-
by podporovaného zaměstnávání od roku

2003. Tyto služby jsou určeny lidem znevýhod-
něným na trhu práce především v důsledku
zdravotního postižení. Cílem programu podpo-
rované zaměstnávání je pomoci klientovi jednak
najít a udržet si na otevřeném trhu práce stálé
zaměstnání, a to na základě pracovní smlouvy
a za odpovídající mzdu, jednak si zvýšit doved-
nosti potřebné pro nalezení a udržení si práce.

V roce 2005 začala Formika čerpat finance
z prostředků ESF. Projekt se jmenuje „Posílení
kapacity služeb podporovaného zaměstnávání
v o. s. Formika“ a jeho cílem je mimo jiné roz-
šířit kapacitu týmu o dalšího pracovního kon-
zultanta. Partnerem projektu je MČ Praha 11
a polovinu lidí, s nimiž nová konzultantka pra-
cuje, tvoří občané Prahy 11.

Příběh slečny Ivy
Pracovní konzultantka začala se slečnou Ivou
spolupracovat v listopadu 2005. Iva měla již
jasnou představu o práci, kterou by chtěla hle-
dat. Vycházela ze svých předchozích pracovních
zkušeností, jež měly charakter jednoduché
práce na PC – přepisování textů, vkládání dat,
vytváření databází apod. Iva má tělesné postiže-
ní – je upoutána na invalidní vozík a dorozu-
mívá se pomocí tabulky s písmeny. Protože také
obtížně ovládá ruce, potřebuje při práci s PC
alternativní pomůcky a vybavení. Osobní asi-
stent jí pomáhá při cestě do zaměstnání
a s osobními potřebami během práce.

Na každotýdenních hodinových schůzkách
konzultantka Ivě pomohla sestavit životopis a na
internetu vyhledávat organizace, které osloví se
žádostí o zaměstnání. Těm pak zaslaly písemné
podklady (oslovující dopis, životopis, písemné
reference bývalých zaměstnavatelů). Zároveň se
Iva jednou za dva týdny ve Formice účastnila job
klubu, skupinového setkání, na němž se klienti
společně učí a trénují dovednosti potřebné pro
hledání a udržení si práce, jako například sesta-

vit strukturovaný životopis, vyhledat vhodný
inzerát, jednat se zaměstnavatelem apod.

Na základě písemné žádosti nabídla v břez-
nu 2006 Agentura ochrany přírody a krajiny

České republiky Ivě práci v oddělení datové
podpory. Jedná se o přepisování nálezových dat
z písemné podoby do elektronické a vytváření
vnitřní databáze. V období nástupu do práce
poskytovala konzultantka Ivě podporu zejména
v těchto oblastech: dojednávání pracovních
podmínek se zaměstnavatelem, úprava PC jed-

notky, podpis pracovní smlouvy, zaučení se do
nové práce a osobní asistence.

Nyní již Iva zvládá svou práci zcela samo-
statně, sama si začala koordinovat osobní asi-

stenty, zaměstnavatel je s její prací spokojen
a od konzultantky také již žádnou podporu
nepotřebuje. V nejbližší době tedy bude kon-
zultantka moci jednat jak s Ivou, tak s jejím
zaměstnavatelem o postupném ukončování
úspěšné spolupráce. ◗

Veronika Šindelářová, Formika, o. s.

Podporované zaměstnávání Formika

Paní Iva našla zaměstnání v oddělení datové podpory v Agenturě ochrany přírody a kraji-
ny ČR. Jedná se o přepisování nálezových dat z písemné podoby do elektronické a vytvá-
ření vnitřní databáze. FOTO: FORMIKA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
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Pražské Gymnasium Jižní Město má jednu
hezkou tradici – každý maturitní ples je

ozdoben nejen studentským předtančením, ale
své taneční vystoupení pro studenty každoroč-
ně nacvičují i profesoři. Pro letošní maturitní
ples GJM, který se uskutečnil v sobotu 24.
února 2007 v Lucerně, to bylo vystoupení se
skotskými tanci v tradičních krojích.

Profesorský sbor soukromého Gymnasia
Jižní Město je skutečným týmem. Jeho nadšení
pro věc se projevuje i během několika víkendů,
při nichž nacvičí originální taneční choreografii.
V minulosti to vedle klasických a latinskoame-
rických tanců byly i country, charleston, tance
barokní a renesanční. Samostatnou kapitolou
byla éra muzikálových pásem – Rebelové, Star-
ci na chmelu, The Cats. Pro svá vystoupení pro-
fesoři hledají ještě exotičtější motivy. Letos to
bylo pásmo originálních skotských tanců, jak
jinak než v tradičních úborech včetně mužských
kiltů. Nastoupilo 16 vyučujících i se školníkem.
Odehrál se souboj o předtančení – zda budou
úspěšnější studenti, nebo jejich učitelé.

Hlavní duši celého projektu, vyučující bio-
logie a dějin hudby Lence Vašátkové, s vystou-
pením letos pomáhali nadšenci z Caledonian
clubu. Ti se v České republice věnují skotským

a irským tancům profesionálně a učitelům
z gymnázia nezištně podali pomocnou ruku
především při pilování neobvyklých tanečních
kroků. Jednou z odlišností je, že na rozdíl od
většiny tanců zde více energie musejí vydat
muži, včetně ojedinělých, mimořádně rychlých
a krokově složitých sól.

Maturitní plesy se sobě podobají jako vejce
vejci. Pohledem zaměstnanců Lucerny jde
o téměř průmysl – dobře namazané soukolí,
téměř každým večerem plesové sezony odbaví
maturitní ples některé pražské střední škole.
Všichni dokonale znají své role – zvukař, osvět-
lovači, číšníci. Kapela odehraje sérii známých
písní a muzikanti se již hrnou do zákulisí na
dlouho očekávanou přestávku. Ve dvaadvacet
hodin však zbystří: „Pojďte se podívat, to jsou
ti učitelé, co tu každoročně křepčí,“ zve jeden
dechař své kolegy k závěsu opony. Nemusí je
příliš pobízet, za ta léta si na ojedinělou show
zvykli a rádi se ve svém stereotypu rozptýlí.

Je pravda, že skotské kroje se nosí takzvaně
„naostro“, bez spodního prádla? „Skotský kilt je
podobně tajemný, jako tamní vysočina.
Nechme mu jeho tajemství,“ s úsměvem odpo-
vídá choreografka Lenka Vašátková. ◗

Miroslav Hřebecký, Gymnasium Jižní Město

Učitelé zatančili svým maturantům

Učitelé Gymnasia Jižní Město secvičili pro
studenty skotské tance. FOTO: ARCHIV GYMNASIA

Titul Česká Miss 2007 si 24. února v Top
Hotelu Praha vybojovala dvacetiletá stu-

dentka aplikovaného práva Lucie Hadašová ze
Strážnice. Získala kontrakt na milion korun
a poukazy na cestu kolem světa a na osobní auto-
mobil. Blondýnka, která ve volné disciplíně
zatančila orientální tanec, se stala také Miss
internet. První českou vicemiss je pro tento rok
dvacetiletá studentka Vysoké školy ekonomické
v Praze Eva Čerešňáková.

Dvaadvacetiletá plzeňská studentka psycho-
logie a češtiny Lilian Sarah Fischerová se stala
druhou českou vicemiss. Finále se jako čestný
host zúčastnila podnikatelka Ivana Trumpová
a vyhlásila obě vicemiss.

ČeskouMiss 2007 Lucii Hadašovou slavnost-
ně korunovalaMissUniverse 2006ZuleykaRive-
ra-Mendoza z Portorika. Po skončení televizního
přenosu následoval raut, při němž se také dražila
korunka.

První zlatá korunka osázená pravými diaman-
ty v historii českých soutěží krásy byla vydražena
za půl milionu korun. Jejím majitelem se stal
uhlobaron Zdeněk Bakala. Výtěžek z dražby
putuje na konto Nadace Terezy Maxové. ◗

Josef Škvor
Nejúspěšnější finalistky (zleva): Eva Čerešňáková, Lucie Hadašová a Lilian Sarah Fische-
rová. FOTO: TOP HOTEL PRAHA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DOMOVA DŮCHODCŮ HÁJE

Domov důchodců Háje, K Milíčovu 734, dne 3. května
nabízí zájemcům možnost prohlédnout si objekt.

Od 9 do 16 hodin se vám v rámci Dne otevřených dveří
budeme věnovat a ukážeme vám, jak u nás žijeme.

SENIOŘI VZPOMENOU OBĚTÍ KOMUNISMU
Sdružení křesťanských seniorů vás zve na mši svatou za oběti
komunistického násilí, která se uskuteční 10. dubna v 10 hodin
v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Společně se členy
sdružení můžete 21. dubna také navštívit kostely v centru města.
Sraz účastníků je v 15 hodin před chrámem Panny Marie Sněžné.

Českou Miss zvolili na Jižním Městě
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Po krátké přestávce se opět do Malého sálu Kulturního centra Zahrada
se svými pořady o našem hlavním městě vrací Miloš Ekstein. Muž indi-

ánského vzhledu, je návštěvníkům znám převážně jako průvodce, cestova-
tel i znalec historie. Cyklus přednášek Procházky historickou Prahou mohli
diváci navštěvovat v Zahradě již od roku 2005. V podvečerech zval autor
své publikumna pomyslné toulky např. na StaréMěsto,Vyšehrad, Smíchov,
ale i na Petřín či za nahlédnutím do zahrad Pražského hradu nebo na břehy
Vltavy. Poutavý populárně naučný výklad doplňuje bohatou diaprojekcí.

Ve dvou jarních pořadech v pondělí 23. dubna a 28. května se vrátí
k nevyčerpatelnému tématu Malé Strany. Na 25. června pak chystá
„Počátky husitského hnutí a výbuch revoluce v Praze“. Začátek pořadů
v 18.30 hodin. Vstupenky je možné rezervovat na telefonu 271 910 246
či na www.kczahrada.cz. ◗

Tomáš Rulf, Kulturní centrum Zahrada

Po Strahovu
na Jižní Město
Valčíček, Na kameni

kámen či Růže
z papíru – to jsou písně,
bez kterých se neobejde
snad žádný táborový
zpěvník. Jejich autor patří
mezi největší osobnosti
české folkové hudby. Je
také jedním z mála
hudebníků tohoto žánru,
kteří stojí za pozornost
tuzemskému bulváru. Ale
také jediným, kterému se
podařilo naplnit strahov-
ský stadion diváky. Na
své již druhé vystoupení
zavítá do Kulturního
centra Zahrady fenomén
českého písničkářství Jan
Nedvěd.

Ze současného medi-
álního obrazu Honzy
Nedvěda můžeme mít
značně rozpačité pocity.
To ovšem nic nemění na faktu, že po problé-
mech zdravotních či rodinných se písničkář
vrací zpátky na koncertní pódia. Má novou
chuť hrát, a navíc je ve formě.

Čerstvý šedesátník na sebe výrazně upozor-
nil již ve skupinách Spirituál kvintet a Bronto-
sauři. Při odchodu na sólovou dráhu vystupoval
v duu s bratrem Františkem. Poté za doprovo-
du skupiny, která se jednou jmenovala Poklad,
jindy Příbuzní či kapela Vojty Nedvěda.
S doprovodnou skupinou zahraje to nejcharak-
terističtější ze své více než třicetileté tvorby
i v Zahradě.

Třebaže Jan Nedvěd stále ještě žije
v Čechách, jeho domovskou scénou se stávají
slovenské koncertní sály. Proto neváhejte, jednu
z mála příležitostí vidět a slyšet Stánky v podá-
ní jejich tvůrce budete mít ve čtvrtek 26. dubna
od 19 hodin v Zahradě. Včasná rezervace vstu-
penek se více než doporučuje. ◗

Tomáš Rulf, Kulturní centrum Zahrada

Režisér Jiří Menzel
a Ostře sledované vlaky v Zahradě

Za kamerou strávil režisér Jiří Menzel velkou část svého života.

Bezpochyby jeden z nejúspěšnějších českých
filmových a divadelních režisérů. Filmový

a divadelní herec. Nositel mnoha vyznamená-
ní, držitel cen a čestných uznání ze všech nej-
známějších filmových festivalů. Host
v Zahradě. Ano, Jiří Menzel!

Téměř všechny filmy, které až do dnešního
dne natočil, reprezentovaly na festivalech a pře-
hlídkách a sbíraly ceny a čestná uznání. Nejvý-
znamnější z nich je jistě Oskar, cena Americké
filmové akademie, za film Ostře sledované
vlaky (1967). A pak další, např. Velká cena na
MFF v Karlových Varech z roku 1968 za Roz-
marné léto, na MFF v Chicagu (1976) Stříbr-
ný Hugo za film Na samotě u lesa a za tentýž
film cena O.C.I.C. na MFF v San Francisku.
Zvláštní čestné uznání poroty na MFF v Benát-
kách v roce 1981 za Postřižiny, Zvláštní cena
poroty za film Vesničko má středisková v roce
1986 na MFF v Montrealu, o rok později
nominace téhož filmu na Oskara. A tak

bychom mohli pokračovat, protože ocenění je
dlouhá řada.

V neděli 22. dubna v 17 hodin máme vzác-
nou příležitost setkat se s panem režisérem
v Kulturním centru Zahrada. Po velikém divác-
kém úspěchu filmu Obsluhoval jsem anglické-
ho krále (podle Bohumila Hrabala, 2007),
který byl na nedávném 57. MFF Berlinale oce-
něn prestižní cenou filmových kritiků
FIPRESCI, je to příležitost, která se neopaku-
je. Škoda jen, že nám technické podmínky
nedovolují tento film promítnout.

Jsem ale přesvědčen, že Ostře sledované
vlaky (podle novely Bohumila Hrabala, 1966 ),
které v neděli 22. dubna v 17 hodin uvidíte
a které patří do Zlatého fondu světové kinema-
tografie, budou mimořádným zážitkem pro
všechny. Těšíme se na nedělní podvečer, na Jiří-
ho Menzela a na vás, vážení návštěvníci Kultur-
ního centra Zahrada. ◗

Jaroslav Kratochvíl

Procházky historickou Prahou opět v Zahradě

Průvodce a znalce historie Miloše Eksteina najdou zájemci opět
v Zahradě. FOTO: TOMÁŠ RULF

Písničkář Honza
Nedvěd vystoupí
v Zahradě ve čtvr-
tek 26. dubna
od 19 hodin.
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Den dopravní
obezřetnosti

Když jsem ještě byl ještě tak nádherně
mlád, že jsem si usilovně přál už být star-

ší, chodili jsme do národní školy umístěné na
spodní straně rušné ulice s automobilovým
i tramvajovým provozem. Jednou mezi námi
nastala éra soutěživých startů ze školních vrat.

Přebíhali jsme širokou komunikaci, mírně
příčně i podélně skloněnou, k lékárně na pro-
tějším rohu. Mnozí, aby své šance zvýšili, se
rozbíhali již v chodbě školy. Pravda, dětí bylo
tehdy podstatně víc než dnes, přesto nelze tvr-
dit, že si to Darwin představoval zrovna tak-
hle. Příroda ale tenkrát zakročila mimořádně
milosrdně.

Spolužák Jiří M., který posledního dne
závodů bezpečně vedl, byl podebrán sběrným
záchranným „košem“ tehdejších pomalých
tramvají a tlačen k blízké zastávce tak citlivě,
že si polámal jen nohy a jednu ruku. Když
dospěl, dal prý se k policii, k tehdejší Veřejné
bezpečnosti.

Devatenáctý listopad je Dnem obětí
dopravních nehod. „Dny“ s předurčenou
motivací se množí jako řasy v akváriu, člověk
je často nestíhá ani zaznamenat, natož aby se
stal podílníkem. Přesto chci nyní, na prahu
jara, zkusit jejich počet ještě rozšířit o Přeléta-
vý den dopravní obezřetnosti. Důvodů k jeho

vyhlášení je bezpočet, ale v živé paměti mám
zejména jeden loňský zážitek. Tehdy po
poledni přepravoval autobus městské dopravy
číslo sto padesát čtyři všechno, co naložil,
stoupající ulicí Ke Stáčírně. Řidič právě zruč-
ně zabočoval do ulice Květnového vítězství,
když to naráz pořádně skříplo. Na místech nás
udržela jen opěradla, madla, tyče a snad
i přední sklo. Nikdo ale na řidiče neječel.

Všichni jsme po celý ten mžik věčnosti
bez dechu sledovali: Za prvé kočárek s dítě-
tem uvnitř, jenž zcela překvapivě a značnou
rychlostí dodatečně vyrazil z chodníku na
„zebru“, přímo pod kola zatáčejícího autobu-
su. Za druhé hrdou mladou maminku, plně
si vědomou svých nedotknutelných práv
chodkyně a uživatelky komunikace. Bravur-
ně předváděla umění řídit kočárek jednou
rukou, druhou si držet u ucha mobil a své
závity beze zbytku věnovat zjevně zábavnému
rozhovoru. Když nakonec bezpečně přešla,
byli jsme asi všichni, nejenom řidič, proti své
vůli o trochu starší.

Myslete si o tom cokoliv. Pokud se vám ale
popis onoho zlomku vteřiny při jízdě jedno-
ho autobusu a možné následky aspoň občas
vybaví, nejlépe ve chvíli, kdy přijdete k vozov-
ce, dokonce i k hezky vyznačenému přecho-
du, stanete se podílníky na Přelétavém dnu
dopravní obezřetnosti. A kéž se vám změní
v Den každodenní. ◗

Stranu připravil Jiří Bartoň

Křižovatka v Hájích. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ Výhledy z Prahy 11

Regenerace očí
Za pár týdnů se už do všech koutů protlačí

mladá zeleň. Pak postačí zůstat stát v Milí-
čově a zahledět se na protější les. Tahle zeleň je
ale ještě loňská, pozůstatek který za okrajem
lesního porostu bez úhony přetrval letošní
podivnou zimu. Za tímhle výhledem je proto
zapotřebí překročit hranice našeho katastru,
přejít hráz Milíčovského rybníka a přidat pár
desítek kroků po hlavní cestě. Dnes už se zapo-
míná, že vedle cesty stávala hájenka a zatravně-
né plochy byly louky a pole, které k ní
příslušely. Hezky je tam však pořád a prospívá
to i očím. Když pak vzadu vlevo rozkvetou stro-
my, je to možná nebezpečné pro alergiky, ale
zvlášť úchvatné. ◗

Pastva pro oči. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Žulový vykřičník
Novodobý, téměř třímetrový menhir stojí

na předělu pražské magistrály a dálnice.
Přístupný je schodištěm ze západního okraje
dálniční brány Prahy – lávky pro pěší s výraz-
nými nosnými oblouky. Žulový solitér má
nerovný povrch a je prohnutý. Jakoby nárazem,
nebo snad jde o vyjádření smutku. Nepřehléd-
nutelný nápis dává na vědomí, že památník je
věnován obětem dopravních nehod. Památník
byl vcelku nenápadně odhalen 15. listopadu
minulého roku občanským sdružením, které
chce být nápomocno obětem silničního provo-
zu a pozůstalým po nich. ◗

Památník – varování. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Ve čtvrtém desetiletí (1)



Klíč 4/2007 www.praha11.cz

28 SPORT

Ve sportu tomu tak často nebývá, ale v celo-
roční soutěži o Pohár starosty Jižního

Města obsadily první místo školy hned dvě.
S celkovým počtem 70 bodů to jsou ZŠ Pošep-
ného náměstí a ZŠ Květnového vítězství. Třetí
příčka patří ZŠ K Milíčovu. Ceny a drobné
dárky úspěšným reprezentantům odevzdal
první zástupce starosty Jan Meixner.

Od dubna do listopadu loňského roku sou-
těžily základní školy Jižního Města v osmi dis-
ciplínách – volejbale, vybíjené, přehazované,
cyklistice, přespolním běhu, malé kopané, stol-
ním tenisu a florbalu.

Soutěží, které pořádal Dům dětí a mládeže
Jižní Město, se zúčastnilo 914 žáků a žákyň
z devíti základních škol a jednoho víceletého
gymnázia.

Ředitelka ZŠ Pošepného náměstí Mgr. Dag-
mar Havlíčková navíc převzala zlatý pohár za
sedm celkových vítězství školy v desetileté histo-
rii soutěže. S ředitelem ZŠ Květnového vítězství
Mgr. Vladimírem Kokšalem se dohodli, že si
letošní trofej budou vzájemně půjčovat. ◗

Josef Škvor

Budoucnost fotbalu
na Jižním Městě

Ve dnech 4. a 11. února se v haleTJ JMCho-
dov uskutečnil turnaj nejmenších fotbalis-

tů ve věku 5–6 let. Zúčastnily se ho tyto týmy:
TJ Chodov A; ČAFC Praha, Vršovice, Loko
Praha, Sokol Kolovraty a TJ Chodov B. Naši
nejmenší dopadli velmi dobře. TJ Chodov A se
umístil na druhém místě, hned za Loko Praha.

Napětí trvalo do posledního okamžiku, jeli-
kož o celkovém vítězství rozhodoval až poslední
zápas mezi Loko Praha a Chodov A. Ten však
skončil 0:0, lepším skóre bohužel zvítězilo Loko.
Naši nejmenší slavili i dílčí úspěchy. Nejlepším
brankářem turnaje byl vyhlášen Jakub Hořejší,
Marek Červinský se stal s deseti střelenými góly
nejlepším střelcem turnaje. Všem zúčastněným
týmům přejeme mnoho úspěchů! ◗

Petr Hrabal, TJ JM Chodov

Lakros je nejstarším známým sportem Sever-
ní Ameriky, kde se tato původně indiánská

hra hraje od 15. století. Z indiánské hry se stala
hra sportovní, s přesnými pravidly.

Podle způsobu, jakým se drží hůl, dělíme
lakros na obouruční kontaktní fieldlakros
(mužský a ženský), boxlakros (mužský) a halo-
vý bezkontaktní interkros (smíšený). Jednoruč-
ní formou je český lakros. Ve všech těchto
odvětvích lakrosu se pravidelně hrají ligové sou-
těže a mezinárodní i domácí turnaje.

V roce 1990 u nás vznikl Český svaz field
a box lakrosu (ČSFBL). Ještě o rok dříve Český
svaz interkrosu (ČSI). Týmy Jižního Města jsou
členy těchto svazů a od samého počátku se účast-
ní všech ligových soutěží. Od roku 1994 se hraje
také lakrosová soutěž pro mládežnické a junior-
ské týmy. Ligová soutěž pro děti amládež v inter-
krosu v kategoriích od 9 do 15 let se pravidelně
pořádá od října do dubna v ZŠ Mendelova.

Oddíl Lacrosse Club Jižní Město ( LCJM )
byl založen v roce 1989 jako sportovní oddíl
pro děti i dospělé. Za tu dobu prošlo jeho řada-
mi téměř 1 000 členů, především mládeže. Od
roku 2005 jsme registrováni u ČSTV s oficiál-
ním názvem SK Lacrosse Jižní Město.

Pravidelně vysíláme své fieldlakrosové a box-
lakrosové týmy na mezinárodní turnaje. Získali
jsme na nich řadu trofejí: ve fieldlakrosu vítěz-
ství na Berlín Open v letech 2004 a 2005, vítěz-
ství na mezinárodním turnaji v boxlakrosu
HBA Cup 2005, vítězství na Slovakia Open –
interkrosovém turnaji (2002 až 2004) a řadu
domácích titulů ve všech kategoriích.

Až letos tým LCC Radotín v Národní box-
lakrosové lize přerušil našemu mužskému box-
lakrosovému týmu unikátní sérii šesti vítězství

v řadě. Ve fieldlakrosu se náš tým může pyšnit
čtyřmi tituly mistrů ČR v mužské kategorii
a pěti tituly mistrů ČR v kategorii ženské.

Mnozí hráči LCJM jsou tahouny reprezen-
tačních týmů, v nichž zastávají špičkové posty.
Naše tréninky se nyní konají na pronajatých
víceúčelových hřištích a v tělocvičnách základ-
ních škol (Květnového vítězství 1554 a Mend-
lova 550) na Jižním Městě. ◗

Aleš Veselý, předseda klubu LCJM

Tým nejmenších fotbalistů TJ JM Chodov.
FOTO: PETR HRABAL

Ligový zápas v boxlakrosu mezi LC Jižní
Město (hráč č. 22 Adam Ondráček) proti
LC Radotín. FOTO: ARCHIV LCJM

Nejúspěšnější lakrosový tým v republice

Desátý ročník Poháru starosty má vítěze

Žáci ZŠ Pošepného převzali pohár za sedm celkových vítězství. ZŠ Květnového vítězství
se s nimi letos dělila o první místo. FOTO: RONALD HILMAR

ROZPIS ZÁPASŮ INTERKROS
ZŠ MENDLOVA:

Sobota 31. 3. 8–17 hod.
Interkrosová liga do 9 a 13 let
Neděle 1. 4. 8–17 hod.
Interkrosová liga do 11 a 15 let
V dubnu začíná boxlakrosová liga, která se
hraje na jediném hřišti v Praze-Radotíně.



Klíč 4/2007 www.praha11.cz

30 ZÁBAVA

Americký herec a režisér Orson Welles (1915-1918) se sarkasticky vyjádřil o podstatě životní úrovně západní společnosti:
Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že (1. část), které ještě (2. část), za věci, které nepotřebujeme, abychom (3. část) lidem,
které nesnášíme. (řešení křížovky z minulého čísla: 1. část – neskrývá, 2. část – neměnil)

Hello. Bonjour. Guten Tag. Slova, která se
člověk učí během první lekce výuky něja-

kého cizího jazyka a která znamenají základní
pozdrav – ahoj, dobrý den.

Znalost cizího jazyka je dnes považována za
samozřejmost. Domluvit se dvěma světovými
jazyky se samozřejmostí právě stává. Jazyko-
vým školám roste poptávka a na své si přijdou
i soukromí lektoři. Existují stovky učebnic
a desítky „zaručených“ metod i pro „věčné
začátečníky“. Letáky s nabídkami jazykových
kurzů na nás číhají všude. Na ulici, v metru,
v poštovní schránce. A z těch papírků se na nás
také mnohdy smějí ti úspěšní, kteří už „mluví,
mluví, mluví…“.

Ale vážně. Umět aktivně používat nějaký
světový jazyk je obrovská výhoda, a tato výho-
da má také podíl na výši měsíčního platu.
Kurzy jsou skvělou příležitostí, jak se cizí jazyk
naučit, ale nejlepší možností stále zůstává
pobyt v cizině. Každodenní kontakt s rodilý-
mi mluvčími a nutnost použít nějakou tu frázi
je opravdu nejlepší.

Přibývá škol, které otevírají třídy s rozšíře-
nou výukou jazyků, protože tyto školy chá-
pou, jaká to v budoucnu bude pro jejich žáky
výhoda. Řada škol rovněž hledá v zahraničí
partnerské školy, aby svým žákům mohla
nabídnout výměnné pobyty v zahraničí. Sama
jsemměla možnost se takového pobytu zúčast-
nit. Můj zážitek byl ještě umocněn tím, že
jsem jela do „země svých snů“, do Francie.
Francouzsky jsem se začala učit před čtyřmi
roky a moc jsem toužila po tom do Francie se
jednou podívat. A nakonec se mi to splnilo.

Náš pobyt v Bretani trval týden a bydleli
jsme v rodinách svých francouzských kores-
pondentů. Program byl velmi nabitý. Navští-
vili jsme krásná místa Bretaně a jeden den jsme
zavítali i do sousední Normandie. Ochutnali
jsme bretaňskou specialitu – palačinky zvané
crípes, které se připravují sladké nebo slané.
Občas jsme trávili nějaký čas bez svých fran-
couzských rodin a mluvili jsme česky, ale kon-
taktu s francouzským jazykem se ve Francii
vyhnout nedá. A například ani čtení nápisů na

výlohách obchodů určitě není k zahození, i tak
se lze učit.

Výuky v partnerském lyceu jsme se účast-
nili dvakrát, spolu s našimi korespondenty.
Francouzské školství je trochu složitější než
české, ale francouzští studenti většinou postrá-
dají všeobecný rozhled, který má mnoho čes-
kých studentů výborný.

Po náročném týdnu jsme se všichni těšili
domů, ale zároveň jsme litovali, že to všechno
končí. Prožili jsme krásný týden mezi velmi
milými a pohostinnými lidmi. Na konci břez-
na letošního roku budeme moci našim kores-
pondentům jejich pohostinnost oplatit, až
zavítají do České republiky.

Křesťanské gymnázium, které tuto výměnu
umožnilo, už má zkušenosti s pobyty studen-
tů v Německu, ve Velké Británii i ve Švýcar-
sku. Pro studenty je dobrý každý den, který
stráví v kontaktu s cizím jazykem a já jsem
ráda, že jsem takových dní mohla prožít hned
sedm. ◗

Helena Hladíková, oktáva,
Křesťanské gymnázium (Kozinova 1000,
Praha 10; www.krestanskegymnazium.cz)

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem
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V úterý 17. dubna přivítáme v Chodovské
tvrzi předního představitele české klavírní

školy, Ivana Klánského, jednoho z těch, kteří si
ve světě vydobyli trvalé uznání pro svou inter-
pretační, ale i pedagogickou činnost.

Hru na klavír vystudoval na pražské kon-
zervatoři u Valentiny Kameníkové a na AMU
u Františka Raucha. Během své kariéry
vystoupil na více než 4000 koncertech.
V letech 1980 – 90 byl sólistou České filhar-
monie. U dánské firmy Kontrapunkt nahrál
kompletní klavírní dílo Bedřicha Smetany.
Kromě sólových představení působí také spolu
s houslistou Čeňkem Pavlíkem a violoncellis-
tou Markem Jerie v souboru Guarneri trio,
s nímž nahrál řadu CD.

Pedagogickou činnost zahájil v roce 1983 na
pražské AMU, kde je vedoucím katedry kláve-
sových nástrojů. Od roku 1991 je profesorem
Vysoké hudební školy ve švýcarském Lucernu.
Vyučuje také na mistrovských kurzech v Dub-
linu a Bad Sulgau. Je pravidelně zván do mezi-
národních porot klavírních soutěží. 

Významná je jeho činnost organizační - je
předsedou Chopinovy společnosti, Chopinova
festivalu v Mariánských lázních a předsedou
Rady Kruhů přátel hudby při Nadaci Českého
hudebního fondu.

Těžištěm Klánského repertoáru je Bach, celý
klasicismus, Mozart a Beethoven a z romantiků
nejvíce Chopin a Schumann. V tomto duchu
zazní také koncert v Chodovské tvrzi. 

Více než v českých zemích působí Klánský
v zahraničí, nejvíce v evropských zemích –
Německu, Švýcarsku, Anglii, Francii a Španěl-
sku. Každoročně vystupuje v Jižní Americe.
Několikrát koncertoval také v Japonsku a USA. 

Ivan Klánský je i podle vlastních slov typem
romantického interpreta, kterému nechybí
racionalita. Je schopen emotivního vyjádření,
ale současně si je zformuluje, zdůvodní a ve
všem nachází jistý smysl. K takovému přístupu
vede i své studenty. Má rád čísla a statistiky.
V mládí hrál závodně šachy, které dokonce
chvíli s klavírem soupeřily (či se snad správně
píše šach – jednotné číslo ? Jazykoví puristé,
odpusťte). Každopádně je dobře, že zvítězil kla-
vír. Můžeme se o tom v Chodovské tvrzi pře-
svědčit. Koncert začíná jako obvykle v 19
hodin. ◗

Vladimír Levický

Čert, Káča a děti
Na první březnový víkend se malí i velcí

diváci do Zahrady určitě těšili. Měli na co.
První neděli v měsíci tady vystoupil se svou

skvělou činoherní pohádkou Čert a Káča sou-
bor Divná Bára. Tento divadelní spolek oficiál-
ně vznikl v roce 1998, ale jeho začátky sahají
daleko do minulosti. Divadlo je to generačně
mladé a dynamické – skvěle upravenými a stále
se měnícími scénami, úžasnými převleky, ale
hlavně strhujícím dějem, který vtáhne do
pohádky nejen malé diváky, ale i rodiče.

Je velmi hezký pohled na usměvavé a bavící
se dětské tváře, i tu trochu strachu v obličejích
těch nejmenších. Peklo a čerti, kouř a zvukové
efekty, to přece stojí za to se malinko bát.

Návštěvníci Zahrady jako by tušili, že na ně čeká
něco neobvyklého. Sešla se jich tady i přes slu-
nečné a už skoro jarní počasí skoro stovka. ◗

Dana Foučková, foto: autorka

Na Chodovské tvrzi
vystavují rodiče i syn

Vážení příznivci umění! Jaro klepe na dveře
a já si vás dovoluji pozvat na výstavu, která

se koná od 4. do 29. dubna na Chodovské tvrzi.
Jedná se o klasické rodinné uskupení.V obou
našich galeriích vám představí své keramické
plastiky a užitou tvorbu Antonín a Elisabet Bar-
tošovi spolu se svým synem Tadeuszem, který
se věnuje malířské a grafické tvorbě.

Manželé Bartošovi patří k nestorům české
keramiky a jsou zastoupeni v soukromých
i veřejných sbírkách po celém světě. Otec Anto-
nín se zabývá figurální keramickou plastikou
a matka Elisabet ho doplňuje velmi příjemnou
a noblesní užitou tvorbou. Oba rodiče jsou již
žijícími klasiky a právě spojení s expresivní
moderní malbou syna Tadeusze dodává výstavě
tolik potřebný třetí rozměr!

Touto výstavou pokračujeme v představování
současných špičkových tvůrců umělecké kerami-
ky a dovolujeme si znovu upozornit, že keramic-
ká hlína neslouží pouze výrobcům z plátů
vykrajovaných prasátek a všemožného tržního
nevkusu, ale dokáže vdechnout život nadčasovým
uměleckým dílům s téměř neomezenou životnos-
tí! Na rozdíl od dnes tolik žádaného „oleje na
plátně“ vydrží dobře pálená keramika tisíciletí.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči! Naše galerie
má otevřeno denně od 13 do 19 hodin kromě
pondělí. Těšíme se na vaši návštěvu. ◗
Akad. sochař Milan Martiník, kurátor galerie

Klávírní koncert Ivana Klánského



PROGRAM V DUBNU 2007:

KONCERTY

středa ■■    4. ■■    19.00
„Duben, ještě tam budem“ – písně lidové a lidově
znějící. Účinkují: prof.Jana Kliková – Vrabcová a její
současní i bývalí posluchači: H. Krupová, L. Rakytko-
vá, R. Bramberger, V. Kadlec, R. Žalud u klavíru P. Par-
tyka a J. Šmejkal. 

čtvrtek ■■    12. ■■    19.00
Sestry Havelkovy – Anna Vávrová, Olga Bímová,
Petra Kohoutová, Dana Šimíčková. Písně 
převážně o lásce, jazzové a populární písně z doby

meziválečné, některé písně i z let pozdějších. Klavírní
doprovod Jura Gilík. 

úterý ■■    17. ■■    19.00
Ivan Klánský – světoznámý klavírista přednese sklad-
by J. S. Bacha, F. Schuberta, R. Schumanna, F. Chopi-
na a L. Janáčka. 

čtvrtek ■■    19. ■■    19.00
Jaroslav Svěcený – housle, Miloslav Klaus – kytara
v pořadu „Koncert pro deset strun“, na kterém inter-
preti představí virtuózní hudbu N. Paganiniho, M. Giu-
lianiho, F. Gragnaniho a dalších autorů.  

pondělí ■■    23. ■■    19.00 
Šansonové setkání. Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek, Tereza Duchková a Filip Sychra. Z cyklu
„Šanson, věc veřejná“.

čtvrtek ■■    26. ■■    19.00 
Karel Dohnal – klarinet, basklarinet, Petr Jiříkovský
– klavír. Recital vážně i nevážně s průvodním  slovem
v podání mistrů svých nástrojů. Na programu: C.
Saint–SaĎns, E. Bozza, J. Francaix, B. Bartók,
A. Grgin, B. Kovacs a další autoři. 

POHÁDKY 

neděle ■■    1. ■■    15.00
O králících – hraná pohádka divadla Genus Brno 

neděle ■■    15. ■■    15.00
O chytré kmotře Lišce – hraná pohádka divadla
Andromeda 

PŘEDNÁŠKA 

středa ■■    11. ■■    17.00
PhDr.Jiří Bartoň : Pivovarnictví v Chodově
a v okolí. Zve Společnost přátel historické vlastivědy.
Vstup volný. 

VOLNOČASOVNÍK duben 2007

II.

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

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

E-mail: info@chodovskatvrz.cz

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

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

PROGRAM V DUBNU 2007:

KONCERTY

pátek ■■    13. ■■    20.00
Professor a hosté – Beatles revival party.

sobota ■■    14. ■■    19.00
Mimosmysly, Guarana, Fastrain, Afterspoon – rock
koncert.

středa ■■    18. ■■    20.00
Just, Tazafarou – rock koncert.

Čtvrtek ■■    19. ■■    20.00
Mefisto s Petem Kaplanem – Hosté: Viktor Sodo-
ma a Karel Janovec– rock’n’roll party.

pátek ■■    20. ■■    20.00
Kiss reviva, Black Sabbath a Ozzy Osbourne revi-
val, Gang – rock koncert.

úterý ■■    24. ■■    20.00
Steamboat Stompers a host Petr Hasman – Dixie-
land k tanci i poslechu.

středa ■■    25. ■■    20.00
Keks – rock koncert.

pátek ■■    27. ■■    20.00
Abba world revival Praha, od 24 .00 – 02 00 video-
disko.

neděle ■■    8. a 22. ■■    od 15.00 hod. 
Taneční odpoledne s Velkým dechovým orchest-
rem Blažeje Zemana.

OSTATNÍ POŘADY

úterý ■■    3. ■■    9.00 – 10.30
Otloukej se píšťaličko – pořad pro školy.

úterý ■■    24. ■■    14.30
Klub aktivního stáří –Václav Neckář a Jan Neckář
– hudební doprovod.

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 ■■    4. ■■    19.00 
Don Quijote – Bolek Polívka – Divadlo Bolka Polívky
– Don Quijote a Sancho Panza „trochu“ jinak –
náhradní představení za 26.11. 2006 – dříve zakoupe-
né vstupenky lze použít či vrátit.

úterý ■■    24. ■■    19.00 
„Moje teta, tvoje teta... – Morris Panych – laskavě
černá komedie o tom, co všechno může vyhrát
naprostý smolař – agentura Harlekýn – hrají: Václav
Postránecký, Libuše Švormová nebo Nina Jiránková.
Film s hostem – host s filmem 

neděle ■■    22. ■■    17.00
Host: Jiří Menzel – film: Ostře sledované vlaky –
oskarový režisér, oskarový film v Zahradě.
Koncerty pro dospělé

úterý ■■    3. ■■    19.00 
Amatérská scéna Paleta – prapůvodní folk – skupi-
na se silným vztahem ke sborovému zpěvu.

středa ■■    18. ■■    19.00 
Profesionální scéna Mošny – brněnská vokální sku-
pina se vrací na koncertní pódium.

čtvrtek ■■    19. ■■    19.00 
Amatérská scéna Markéta a Lazarové + host –
mladá skupina z Vlašimi se svým pražským hostem.

čtvrtek ■■    26. ■■    19.00
Profesionální scéna Jan Nedvěd se skupinou –
jedinečná příležitost zastihnout Honzu Nedvěda
v Praze

FESTIVALY 

sobota ■■    21. ■■    celý den 
Festival ZAHRADA PÍSNÍ – II. ročník festivalu dět-
ských pěveckých sborů ČR.

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

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

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

Počítačové kurzy pro začátečníky.

GALERIE 
CHODOVSKÉ TVRZE
Pozvánky na výstavy

■■ VELKÁ GALERIE:

Antonín a Elisbet Bartošovi 
– keramika 4. 4. – 29. 4.

■■ MALÁ GALERIE:

Tadeusz Bartoš – obrazy, grafika 4. 4. – 29. 4.
Záštitu nad výstavou převzal starosta 
Městské části Praha 11 Bc.Dalibor Mlejnský.

■■ 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.

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

KURZY :

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

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

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

Zájemci o kurzy se mohou hlásit v KD Opatov.

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

Místní lidová 
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
PRAHY 11 NA KANÁLU UPC:

7.45, 12.45, 18.45 A 22.45

Zpravodajství můžete sledovat i na: www.praha11.cz
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SETKÁVÁNÍ, PŘEDNÁŠKY, KOMORNÍ POŘADY 

pondělí ■■    2. ■■    18.30 
Kanada, Aljaška & Yukon – cestopisný pořad Víta
Řezníka – připraveno ve spolupráci s CK Montana
Club.

středa ■■    4. ■■    18.30 
Popelka po čtyřicítce – otevřený dámský klub proza-
ičky a scenáristky Alexandry Berkové.

středa ■■    11. ■■    18.30 
Skotsko – Loch Ness a jiné legendy – cestopisná
přednáška Svatopluka Čecha – připraveno ve spolu-
práci s CK S.E.N.

pondělí ■■    16. ■■    18.00
Karma a život – co zasejeme, to sklidíme – karma je
setkáváním se sebou samými – pořad Mistrů Reiki L.
a E. Pytlových.

středa ■■    18. ■■    18.30 
Feng Shui – Vstupujeme do zdravého prostoru –
bydlíme v panelovém bytě a co s tím – cyklus Ing. M.
Mišuna.

pondělí ■■    23. ■■    18.30 
Procházky historickou Prahou – Toulky Malou
Stranou I. – s průvodcem Milošem Eksteinem.

středa ■■    25. ■■    18.30 
Pojednání o duchovní józe – Bůh a božství – cyklus
PhMr. Rudolfa Skarnitzla.

pondělí ■■    30. ■■    18.30 
Bulharské hory – Putování po Rile a Pirinu – cesto-
pisné diashow Martina Krajíčka – více na www.moun-
tainphoto.org.

FILMOVÉ PROJEKCE PRO DOSPĚLÉ

pátek ■■    13. ■■    17.30 a 20.00
Klubové kino Beastie Boys, 50 kamer a 40 tisíc očí
– unikátní filmový dokument z koncertu, který hned
tak neuvidíte – USA 2006.

úterý ■■    17. ■■    17.30 a 20.00 
Klubové kino Beastie Boys, 50 kamer a 40 tisíc očí
– unikátní filmový dokument z koncertu, který hned
tak neuvidíte – USA 2006

COUNTRY BÁL 

pátek ■■    27. ■■    19.30
Country bál Nota Bene s taneční skupinou Cara-
mella – stylová předtančení, pohodová hudba, výuka
country tanců.

AMATÉRSKÉ DIVADLO PRO DOSPĚLÉ

neděle ■■    1. ■■    20.00 
Amatérská scéna Ivanov – A. P. Čechov – drama
nejednoznačnosti charakterů v podání souboru Povol
Vox.

OTEVŘENÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ 

čtvrtek ■■    19. ■■    18.30 
Batikovaná trička pomocí vyvazování, skládání
a šití – nutná rezervace – I. Němcová (736 406 043
a 271 910 246).

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

neděle ■■    1. ■■    15.00 
Kůzlátka a vlk – Divadlo Špílberg uvádí muzikál na
motivy klasické pohádky

úterý ■■    3., 10., 17., 24. ■■    17.00–19.30 ¨
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartič-
kách Magic, Pokémon, YU–GI–OH! A další

úterý ■■    10. ■■    9.00, 10.30
Pořad pro školy 5 klíčů k bezpečnému stravování
– pořádá občanské sdružení Zdraví–život, hrají Vanda
a Standa.

úterý ■■    10. ■■    10.00 
Slavnostní akt zahájení Centra zdravého života
provede policejní prezident plk. Mgr. Vladislav Husák.

sobota ■■    14. ■■    10.00–12.00
Žabka z hlíny a Žabí pohádka – dílna s pohádkou
pro děti od 3 let – vede Ilona Němcová

neděle ■■    15. ■■    15.00, 18.00 
Dismanův rozhlasový dětský soubor Mikeš – před-
stavení Dismanova rozhlasového dětského souboru.

úterý ■■    17. ■■    8.30 
Pořad pro školy Šikana – Agentura Danny – preven-
tivně výchovný pořad – odmítání násilí a agresivity.

úterý ■■    17. ■■    10.00
Pořad pro školy Pozor! Koza nekouří – Agentura
Danny – preventivně výchovný pořad – odmítání kou-
ření, drog, alkoholu aj.

čtvrtek ■■    19. ■■    14.00 
Pořad pro školní družiny Čert a Káča – podle
známé pohádky Boženy Němcové uvádí Divadlo
Divná Bára.

neděle ■■    22. ■■    15.00 
Čarovná rybí kostička – klasická pohádka podle
Charlese Dickense – Divadlo V kufru – herci a loutky.

pondělí ■■    23. ■■    9.00, 10.30 
Pořad pro školy Pohádkový semafor – dopravně
výchovný pořad, Občanské sdružení Zdraví–život
a Divadlo pro žáky a spolužáky.

úterý ■■    24. ■■    9.00, 10.30 
Pořad pro školy Pohádkový semafor – dopravně
výchovný pořad, Občanské sdružení Zdraví–život
a Divadlo pro žáky a spolužáky.

neděle ■■    29. ■■    15.00 
Zpátky do pohádky – hudebně zábavný pořad herců
a zpěváků Drahomíry Vlachové a Jana Víznera.

VÝSTAVY 

■■    galerie 1. 4.–28. 4. FOTOŠUM vystavuje – Lucie
Svobodová a klub FOTOŠUM – barevné a ČB sním-
ky z celých Čech (vernisáž 1.4. od 15.00)

■■    malý sál 1. 4.–28. 4.  Dagmar Podráská: Promě-
ny krajiny v obrázcích (vernisáž 3.4. od 18.00)

■■    dvorana 2. 4.–28. 4. „…tady jsem všude
byla…“ – Dana Zárubová – fotografie (vernisáž 2.4.
od 18.00)

SOUTĚŽE 

■■    do 15. května vyhodnocení na Den dětí 

■■    31. května Broučci v Zahradě – jarní soutěž pro
děti a mládež od tří do šestnácti let ( kresba, model,
povídka, básnička, fotka )

PŘIPRAVUJEME 

čtvrtek ■■    17. 5. ■■    19.00 
Bokomara – Luboš Javůrek se svojí skupinou
poprvé v Zahradě.

čtvrtek ■■    31. 5. ■■    19.00 
Devítka – folkové trio Jindřišky a Jana Brožových.

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

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

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 – na individuální
kurzy měsíční na duben 2007.
■■ Kurzy anglického jazyka: vždy ve středu od 16.00
hod. Můžete se ještě přihlásit.

VÝSTAVA:
malby, kresby, kombinované techniky a koláží
pod poetickým názvem OBRAZY VYPRÁVĚJÍ
žáků gymnazia a ZŠ pro sluchově postižené v Praze 2
Výstava potrvá do 20.dubna 2007

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

Základní umělecká škola
Křtinská 673, Praha 11

tel.: 267 900 131-5

PROGRAM V DUBNU 2007:

pondělí ■■    16. ■■    18.30
Koncert žáků sál ZUŠ J. Růžičky 

čtvrtek ■■    12. ■■    18.30
Koncert žáků sál ZUŠ Křtinská 

čtvrtek ■■    19. ■■    18.30
Jarní koncert s AULODIÍ Národní muzeum

pondělí ■■    23. ■■    18.30
Koncert žáků sál ZUŠ J. Růžičky 

středa ■■    25. ■■    18.30
Jazzový koncert sál ZUŠ Křtinská

čtvrtek ■■    26. ■■    18.30
Koncert žáků sál ZUŠ Křtinská 

Těšíme se na vás.

Aktuál televizní zpravodajství Prahy 11

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

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

Květnového 
vítězství 2126, Praha 11,

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

e-mail:
kdklubka@volny.cz

www.volny.cz/kdklubka

Českobratrská církev evangelická
Donovalská 2331/53, Praha 11

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

PROGRAM V DUBNU 2007:

POHÁDKY DĚTEM

čtvrtek ■■    5. ■■    8.30 – 13.00

Velikonoční Klubíčko – výtvarná dílna pro předškolá-
ky i školáky, kteří si přijdou obarvit vajíčka a vyrobit
velikonoční dekorace a přáníčka. Od 12.00 hod. je pro
děti připravena pohádka Hastránkovo Jaro. Tu lze
shlédnout i samostatně.

sobota ■■    14. ■■    16.30

Indiánská pohádka – v podání herců z divadla Roma-
neto.

pátek ■■    20. ■■    9.00

Něco o Edovi – pořad pro ZŠ.

sobota ■■    21. ■■    16.00

Karneval Na sv. Jiří…tradiční jarní zábava pro děti
i rodiče s tancem a soutěžemi. Přijďte v maskách zví-
řátek, kytiček a všeho, co se na jaře klube v přírodě.

pondělí ■■    23. ■■    14.00

Císařovy nové šaty – pohádka v podání divadla Krab.
O volných místech se musí veřejnost informovat na
tel.: 272 930 149.

sobota ■■    28. ■■    16.30

O červené Karkulce – zahrají herci a loutky z malého
divadélka.

DALŠÍ AKTIVITY

■■    Taiči v Klubce

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

■■    Aerobik v Klubce

Každé úterý 18.00–19.30 hod. pod vedením lektorky
Hany Kašparové.

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

ROZVRH KLUBÍČKA:

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

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

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

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

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

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

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

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

NABÍDKA KURZŮ:

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

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

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

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

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

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

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

KD KLUBKA 
NABÍZÍ PRONÁJEM 

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

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 DUBEN 2007
TÉMA MĚSÍCE: JARNÍ VARIACE

středa ■■    4. 
Beseda o kapele NIRVANA

úterý ■■    10.
Streetfočus

středa ■■    11.
Turnaj v pinčesu Krok x Jižní pól

pátek ■■    13.
Výtvarná dílna 

středa ■■    18.
Turnaj ve fotbálku (pokračování Ligy JP)

pondělí ■■    23.
Filmový klub

středa ■■    25.
Žonglování

středa ■■    27.
Čarodějnice – soutěže, žonglování, koncert

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

PROGRAM V DUBNU
Pašijní bohoslužby s velikonočními zpěvy – čtvrtek
5. dubna v 19.00
Velkopáteční bohoslužby – 6. dubna v 19.00
Ekumenické bohoslužby – neděle 15. dubna v 18.00
Meditace v anglickém jazyce – středa 19. dubna v 19.00

Pro další program sledujte www stránky 
a vývěsku před kostelem.

VÝSTAVA 
NA RADNICI

Štefan Kiš: Poezie krajiny 
(fotografie ze Šumavy, Hamburku a okolí)

3. 4.–26. 4. 2007 

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: 
po a st: 8.00–17.30 hod., 

út, čt: 8.00–15.30, pá: 8.00–14.00

Tel.: 267 902 323
odbor školství a kultury
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V.

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

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

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

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM V DUBNU 2007:

čtvrtek a pátek ■■    5.–6. ■■    10.00–12.00
Otevřená herna stolního tenisu. Přijďte si k nám
zahrát stolní tenis! Určeno pro volně příchozí děti
a mládež. S sebou: Pálku, míček, boty se světlou
podrážkou. Zdarma. Místo: DDM JM, Šalounova.

sobota ■■    14. ■■    10.00–11.30
Pastelka. Tématicky zaměřená výtvarná dílna pro
volně příchozí děti a mládež od 5 do 15 let. Vstupné:
20 Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalounova. Kontakt-
ní osoba: PaedDr. Marie Glaserová.

sobota ■■    14. ■■    14.00–16.00
Kůže. Výtvarný kurz z cyklu Pojďme si hrát pro děti
od 10 let, mládež a dospělé. Program: Výroba obráz-
ků, drobných dárků a ozdobných předmětů z kůže.
Vstupné: 40 Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalounova.
Kontaktní osoba: PaedDr. Marie Glaserová.

sobota ■■    14. ■■    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 ■■    14. ■■    9.30–11.00
Hlavolámání. Setkání zájemců o netradiční deskové
hry, hlavolamy a rébusy. Určeno pro volně příchozí
děti a mládež od 10 let. Vstup zdarma. S sebou pře-
zutí. Místo: DDM JM, Janouchova. Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■    14. ■■    9.30–11.00 hodin
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 ■■    14. ■■    9.30–11.30
Výtvarná dílna.Tématicky zaměřená výtvarná dílna
pro volně příchozí děti od 5 let do 12 let. S sebou:
přezutí a pracovní oděv. Místo: DDM JM, Janoucho-
va. Kontaktní osoba: Mgr. Věra Belešová.

sobota ■■    14. ■■    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 a neděle ■■    14. a 15. ■■    9.00–17.00
Keramická dílna. Dílna je určena pro začátečníky
i pokročilé od 12 let až po dospělé. Program dílny je
realizován individuálně, podle potřeb a zájmů účastníků.
Realizaci vlastních nápadů a pomoc při obtížích zajišťuje
zkušená lektorka. S sebou: pracovní oděv a občerstve-
ní. Počet míst je omezen, je nutné se předem přihlásit
v DDM JM, Šalounova. Cena: 300 Kč/účastník, včetně
doglazování. Doglazování: 28. 4. 2007, 9.00–17.00
hodin. Místo: DDM JM, Šalounova.

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

sobota ■■    21. ■■    9.00–17.00
Tancujeme pro radost. Soutěžní taneční přehlídka
amatérských tanečních kolektivů z kroužků DDM, ZŠ,
ZUŠ a dalších tanečních skupin z celé ČR. Termín pro
přihlášení do 6. dubna 2007. Propozice, přihláška a další

Budova Křesťanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

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

Domeček
Mateřské centrum Domeček – Jižní Město, YMCA Praha

PROGRAM V DUBNU 2007:

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

pondělí  ■■ 9.30–12.30
„Jak na to“ – přednášky a diskuze nad zajímavými
tématy (rodina, výchova, vztahy).

úterý  ■■ 9.30–12.30
Setkání nejen křesťanských maminek. 

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

středa  ■■ 10.30–11.00
Zpívání u kytary.

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

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

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

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

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

pátek  ■■ 10.00–13.00
Dopoledne pro všechny. 10.30 hrátky s pacholátky
(říkanky, civčeníčko, čtení pohádky).
Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nabízí
pomoc při orientaci v antikoncepci, přirozenou a bezpeč-
nou metodu vyhnutí se těhotenství, hledání příčin
neplodnosti apod. Poradnu mohou navštívit ženy, dívky či
páry. Přijít můžete i s dětmi, které si mohou pohrát
v herně. Poradenství je zdarma. Za kvalitu poradců ručí
CENAP, Hybešova 40, Brno (cenap@volny.cz). Nutno se
objednat na tel.: 777 200 431, Erika Oberfalcerová, 
e-mail: ppr.por@quick.cz.
„Jak na to“. Besedy se zajímavými lidmi na téma
z oblasti rodiny, výchovy dětí, mezilidských vztahů
apod. Besedy se konají každé PONDĚLÍ v Domečku.
Oslovili jsme odborníky (psychology, lékaře, instituce
zabývající se vzděláváním veřejnosti v oblasti výchovy
dětí) ale i „obyčejné“ maminky s bohatými zkušenost-
mi a tito lidé jsou ochotni se s námi podělit o své
názory a rady, např. problematika vztahů v rodině, zdra-
vý vývoj dítěte apod. Při každém setkání bude během
cca 20 minut čas na přednášku na dané téma a pak
budeme mít čas si u kafíčka všichni spolu o tom, co
jsme slyšeli, povídat, bude čas na dotazy k přednášejí-
cím i možnost téma doplnit z vlastních zkušeností. 
Odpovědi na Vaše dotazy a témata se dozvíte na
tel.: 777 870 142 – paní Vlasta Hamalová
Setkání křesťanských maminek. Otevřené společen-
ství pro maminky a jejich děti ze všech církví i mimo
ně, povídání, sdílení, modlitba, debata nad tématem…
Cvičení pro děti s prvky jógy – novinka. Nenásilné
a hravé cvičení pro děti od 10 měsíců do 3 let, výjim-
ky jsou samozřejmě možné, vede Věra Klimešová.
Kurzíky tvoření. Příjemný podvečer pod vedením
Jany Novákové, naplněný nejrozmanitějším výtvarným
tvořením a hlavně příjemnou pohodou a odpočinkem. 

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

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

informace k soutěži na www.ddmjm.cz . Přehlídka
tanečních vystoupení od 13.30 hodin. Vstup zdarma.
Místo: Sportovní hala TJ Chodov, Mírového hnutí 2137,
Praha 4. Kontaktní osoba: Zuzana Máchová.

sobota ■■    21. ■■    9.00–15.00 
Papírové jaro – setkání papírových modelářů. 10.
ročník soutěže a přehlídky papírových modelářů. Pro-
pozice k soutěži najdete na www.papirovemodelar-
stvi.cz nebo www.ddmjm.cz. Doprovodný program:
Modelářský bazar a burza. Divácké hodnocení všech
prezentovaných modelů v kategoriích – nejhezčí
model techniky, nejhezčí model architektury a nejhez-
čí dioráma. V každé kategorii bude oceněn vítěz. Od
14.00 hodin bude slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže. Dále bude otevřen i místní klub. Vstupné : –
30,–Kč na osobu, rodinné vstupné 60,–Kč (dva dospě-
lí a dvě děti) – zdarma pro členy CPM,osoby do 120
cm výšky a každého,kdo s sebou přinese papírový
model na výstavu (přejímka výstavních modelů probí-
há i v sobotu do 12.00 hodin). Místo: DDM JM,
Šalounova. Kontaktní osoba: Monika Messnerová.
Soutěž je organizována ve spolupráci s KCPM 05 Gol-
den Apollo a CPM o.s.

neděle ■■    22. ■■    10.00–11.30
Den s pohádkou. Program se vztahuje k českým
pohádkám a zahrnuje pohádkový karneval masek,
hudebně pohybové hry,štafetové soutěže,sportovní
radovánky, pracovní činnosti, stavbu hradu ,atd. Každé
dítě získá drobnou odměnu. Na závěr dopoledne pro
děti zahrajeme maňáskové divadlo. Určeno pro volně
příchozí děti od 3 do 7 let. S sebou: přezůvky, pití,
malou svačinku. Vstupné: 20 Kč. Místo: DDM JM,
Šalounova. Kontaktní osoba: Petra Dolejšová.

neděle ■■    22. ■■    14.30–17.00
Den Země. Svátek naší planety, která jako jediná ve
sluneční soustavě umožňuje existenci života – rostlin,
zvířat, lidí. Pro děti bude  připravena řada soutěží
a tvůrčích dílen, kde si budou moci vyzkoušet  např.:
výrobu ručního papíru, postavit město podle svých
představ, zasoutěžit si v různých dovednostech,
poznat zvyky a tradiční řemesla lidí mnoha kultur
a další. Určeno pro širokou veřejnost z řad dětí, mlá-
deže i dospělých. Zdarma! Místo: zahrada DDM JM,
Šalounova. Kontaktní osoba: Mgr. Veronika 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, Šalou-
nova. Další informace naleznete na www.ddmjm.cz.
Kontaktní osoba: Zbyněk Lála. Klub Beroun je finančně
podporován Magistrátem hl. m. Prahy.

čtvrtek a pátek ■■    5. a 6. 
Otevřeno! V těchto dnech je klub otevřen od 10.00
do 18.00 hodin. 

čtvrtek ■■    12. a 26.
Filmování – od 17.30 hodin.

sobota ■■    28.
Bubnování – od 10.00 do 14.00 hodin. Kurz bubnová-
ní na africké bubny djembe. 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.

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

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

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

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

Volejbal – ŠSK DDM JM ■■    Výpočetní technika.

Další informace na www.ddmjm.cz.
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VI.

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

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

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

AKCE PRO VEŘEJNOST V DUBNU 2007:

pondělí ■■    2. ■■    14.00–18.00

Velikonoce na statku.Tradiční příjemné odpoledne
ve znamení blížících se Velikonoc. V dílničkách se
zaměříme na zdobení kraslic různými technikami. Při-
neste si s sebou alespoň 6 ks čistých vyfouknutých
vajec (vejdumků). Můžete přicházet během odpoled-
ne, nejpozději však do 17.00, aby jste si stihli vše
vyrobit. 

středa ■■    11. ■■    9.30–12.30

Víme, co jíme? Přijďte si vyzkoušet jak zdravě, chut-
ně a levně zařadit do našeho jídelníčku produkty bio-
logického zemědělství. Tentokrát si budeme povídat,
jak na jarní očistu. Součástí je i procházka biozahrád-
kou, ochutnávka společně uvařeného jídla, bylinkový
čaj, vytištěný recept a další informace. Probíhá
v mateřském klubu Mateřídouška, srdečně ale
zveme i další zájemce z řad veřejnosti. Nutná rezer-
vace!

sobota ■■    14. 

Okolím Kutné hory přes Kaňk (vycházka). Pozná-
me místa dávného dolování a dojdeme na ještě starší
mořský břeh, který nás uchvátí svojí malebností –
okolo Kutné Hory.  Nutná rezervace! Koná se za kaž-
dého počasí!

pondělí ■■    16. ■■    15.00–17.00

Na tom našem dvoře. Další možnost podívat se na
naše zvířata zblízka. Poté si zvířátka z našeho dvora
společně namalujeme.

středa ■■    18. ■■    od 16.00 

Jarní úklidová brigáda.Letos budeme, stejně jako
v minulých letech, po zimě uklízet bezprostřední okolí
Toulcova dvora, ale vrhneme se i na úklid Přírodní
památky Meandry Botiče. Úklid zakončí koncert sku-
piny koncert skupiny Kmotr, který bude pro všechny
brigádníky zdarma. Drobné občerstvení bude zajiště-
no. Pořádáme společně s občanským sdružením Oži-
vení. S sebou: pracovní oděv a rukavice. Sraz: Od
16:00 můžete průběžně přicházet k hlavní bráně Toul-
cova dvora. 

sobota ■■    21. ■■    10.00–18.00 

Den země plný energie. Víte, že více než 40 %
spotřeby energie v ČR připadá na domácnosti?
A že se z 95 % jedná o energii z neobnovitelných
zdrojů? Můžete s tím něco udělat i vy! Přijďte se
přesvědčit! Na vlastní oči uvidíte solární panely, větr-
nou elektrárničku, plno dalších ukázek a prezentací
firem a neziskových organizací. Děti se budou moci
zúčastnit dílniček a her inspirovaných obnovitelnými
zdroji či si ve skupině zaimprovizovat na bubny. Sou-
částí akce bude také výstava kresleného
humoru„Ekofór 2007“ a hudební minifestival na kte-
rém vystoupí kapely Načas, Svou cestou, Cava a
Šantré. Akce proběhne pod záštitou ministra
životního prostředí RNDr. Martina Bursíka. Vstup-
né: dobrovolné. 

středa ■■    25 ■■    10.00–12.30

Být či nebýt? Program pro všechny, co nechtějí žít
stylem „po nás potopa“. Tentokrát na téma „Komu
se nelení, tomu se zelení“. Probíhá v mateřském
klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme i další zájem-
ce z řad veřejnosti. Nutná rezervace!

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

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

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

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

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

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

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Františka z Assisi

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

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

V Ladech 10
Šeberov 

Kazatel: Mgr.
Robert Hart

www.cb.cz/praha4

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

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

PROGRAM V DUBNU 2007:

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

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

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

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

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

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

Křesťanské společenství
Modletická ulice 1401, Praha 4

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

Srdečně vás zveme na nedělní bohoslužby přístupné
veřejnosti.

neděle 1., 8., 15., 22., a 29. dubna 2007
od 9.30 do 11.30 hod.

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

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

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

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

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

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

Těšíme se na vaši návštěvu. Poradci OP JM.

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

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr PPrraahhaa  JJMM

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

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

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

603 468 151
benjamin.webpark.cz

E-mail: benjamin@cmail.cz

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

PROGRAM V DUBNU 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 DUBNU 2007:

neděle ■■    1. ■■    10.00–18.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci 14DENNÍHO
MULTIKULTURNÍHO FESTIVALU PRAŽSKÉ BRÁNY
(19. 3–1. 4].

neděle ■■    1. ■■    19.00
V rámci 14DENNÍHO MULTIKULTURNÍHO
FESTIVALU PRAŽSKÉ BRÁNY se koná v galerii kon-
cert Setkání s Richardem Pachmanem.„Český Van-
gelis“ v koncertním  programu své hudby v
působivém prostředí galerie za doprovodu projekce
snových obrazů Zdeňka Hajného.Součástí koncertu je
také ukázka výtvarných děl Richarda Pachmana.

úterý ■■    3. ■■    18.30
Fytoterapie pro XXI. století. Přednáší známý bylinář
Josef A. Zentrich, autor mnoha článků v časopise
Meduňka, knihy Třetí cesta ke zdraví  a dalších.

středa ■■    4. ■■    19.00
Breviář vodnářského věku XXIII– Harmonie světa.
Výklad Keplerova horoskopu. Vláda planet v jednotli-
vých domech, dračí hlava a pata. Přednáší Ing. Adolf
Inneman, PhD.

čtvrtek ■■    5. ■■    19.00
Moje praktické zkušenosti s působením nevědo-
mé paměti. (Moje prožité „synchronicity“). Přednáš-
ka doc.Ing. Miloslava Krále,CSc.

neděle ■■    8. ■■    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.

středa ■■    11. ■■    19.00
Ramana Mahárši  rozpouštěl nejhlubší smutky.
Přednáší filozof, jogín, autor četných knih s duchovní
tématikou PhMr. Rudolf  Skarnitzl.

čtvrtek ■■    12. ■■    19.00 
Mé krásné královny– večer poezie, druhé pokračo-
vání nové tvorby současných básnířek B.Y. Flamando-
vé, E.A. Schmidtové, D. Zlatníkové. Recituje Mgr.
Alena Ryšanová.Hudební doprovod z díla J. Temla a
dalších skladatelů na housle zahraje DUO ECO Eva a
Pavla Franců.

středa ■■    18. ■■    19.00 
Dělejme to nejlepší, co můžeme. Ne vždy jsme
schopni dělat to nejlepší. Naučme se 
s láskou a pochopením správně užívat volbu svých
myšlenek, slov a činů. Inspirováno též čtvrtou doho-
dou Dona Miguela Ruize. Přednáší etikoterapeutka
Zdenka Hoffmanová (www.volny.cz/hoffmanova).

čtvrtek ■■    19. ■■    19.00
Pročištění vztahů a mnohorozměrná meditace.
PhDr. Patricie Anzari, CSc.Svým unikátním způsobem
vede diváky neobvyklými cestami s hudbou po hvěz-
dách a světem obrazů Z. Hajného.

sobota ■■    21. ■■    18.30
Sedmero pokušení duše v zrcadle dějinných
cyklů.Přednáší autor „Angelologie dějin – synchroni-
cita a periodicita v dějinách“,představitel sofiologie
RNDr. Emil Páleš, CSc. 

středa ■■    25. ■■    19.00
Mimosmyslové vnímání. Máte možnost na chvilku
vstoupit do světa, který podle názoru většiny neexis-
tuje. Zkuste to, a uvidíte, zda ho také zavrhnete nebo
budete dále rozvíjet. Zvolit si, čím se chceme zabývat,
je na každém z nás, stejně jako cesta, pro kterou se
kvůli tomu rozhodneme.Přednáší Ing. Věra Slavíková.

pátek ■■    27. ■■    19.00
Poselství J. A. Komenského. Pocta k 415. výročí
narození J. A. Komenského. Úvodní slovo Adolf
Inneman, přednes Milan Friedl, hudební doprovod
Josef Krček.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA:

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

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

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

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

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

e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

GALERIE
CESTY KE SVĚTLU

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

JANA KASALOVÁ st. – KRESBA A GRAFIKA
OD 2. 4. DO 28. 4. 2007

Jana Kasalová absolvovala železnobrodskou sklářskou
školu a ústeckou Pedagogickou fakultu, Vystudovala
výtvarnou výchovu, začala učit, ale také samostatně
tvořit. Těžiště její tvorby je v rozměrných, barevně har-
monických grafických listech – suchých jehlách. Křeh-
ká a poetická je drobná grafika a exlibris. Na
mezinárodní výstavě v Dánsku obdržela druhou cenu
v soutěži knižních značek. Ve výstavních prostorách uvi-
díte také perokresby, které jsou vlastně předobrazem
a východiskem její tvorby.

Jana Kasalová patří k pravidelným účastníkům výstav
malířů z Pojizeří. I my se v dubnu setkáme s grafikami
a kresbami, zaměřenými na drobné lidské radosti ,
s tvorbou prožitou a procítěnou. Výstava bude zaháje-
na v pondělí, 2. 4. 2007, v 18 hodin.

Olga Kučerová

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

Pobočka Opatov

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

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

Pobočka Jírovcovo nám.

VÝPŮJČNÍ DOBA:
Úterý 9.00–19.00 hod.
Středa 12.00–19.00 hod.
Čtvrtek 9.00–19.00 hod.
Pátek 9.00–15.00 hod.
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Modletická 1401, Praha 11
mobil: 774 171 556

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

PROGRAM V DUBNU 2007:

pondělí ■■    2. ■■    10.00
Připravme se na Velikonoce: výroba velikonočních
dekorací + povídání o čem byli a jsou Velikonoce,
beseda z cyklu „Jak na to“ (Mateřské centrum
Domeček, vchod E).

úterý ■■    3. ■■    16.00–19.00
Chodovský beránek, tradiční velikonoční slavnost,
hry a soutěže pro děti, výtvarné dílny, ukázky lidových
řemesel a mnoho dalšího... (pořádá Altera Pars).

středa ■■    4. ■■    17.00
Bezplatná právní poradna, nutno objednat se na tel.
774.171.556 (vchod D).

středa ■■    4. ■■    19.30 
Modlitební setkání, zváni jsou všichni kdo se chtějí
společně modlit (kaple, vchod A).

pátek ■■    6. ■■    19.00
Koncert: Jalapenos, Ad Bestias (Klub D.N.A., vchod
E).

středa ■■    11. ■■    19.30
Koncert: Portrait (Klub D.N.A., vchod E).

čtvrtek ■■    12. ■■    20.00
Setkání maminek veteránek, určené pro všechny
maminky, které kdy prošly mateřským centrem
Domeček, příjemné posezení s občerstvením, více
informací na tel: 776 743 446 (Mateřské centrum
Domeček, vchod E).

pátek ■■    13. ■■    19.00
Motýlí divadelní společnost uvádí: Svatá rodina
aneb „...my už, maminko, žádný děti nemáme.“
Gregory Schwajda (Klub D.N.A., vchod E).

pondělí ■■    16. ■■    10.00
Rodinné finance, beseda z cyklu „Jak na to“
(Mateřské centrum Domeček, vchod E).

pondělí ■■    16. ■■    16.00
Mons. Pplk. Mgr. Tomáš Holub: Duchovní služba
v armádě, přednáška v rámci setkání Sdružení křes-
ťanských seniorů (Klub D.N.A., vchod E).

středa ■■    18. ■■    17.00
Bezplatná právní poradna, nutno objednat se na tel.
774.171.556 (vchod D).

pátek ■■    20. ■■    19.00
Koncert: Cocoon, El Greco (Klub D.N.A., vchod E).

pondělí ■■    23. ■■    10.00
Rodinná terapie – Vy se ptáte odborník Vám
odpoví, Mgr. Z.Těšínská, beseda z cyklu „Jak na to“
(Mateřské centrum Domeček, vchod E).

pátek ■■    27. ■■    15.00
Čarodejnice na Jižáku, oheň, opékání buřtů, fotbálek
zdarma, v 18.00 koncert kapel (pořádá YMKÁRIUM
a PROXIMA SOCIALE).

pátek ■■    27. ■■    16.00 – 19.00
Světelný objekt – dekorace do interiéru, na bal-
kon nebo na zahrady, možnost točení na hrnčíř-
ském kruhu, rezervace na tel: 603 180 180, cena
250,-  (pořádá Altera Pars)

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 DUBNU 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

■■    VÍKEND 13.–15. 4. 
JARNÍ POBYT S VÝUKOU ANGLIČTINY
v Hotelu Siréna v Janských Lázních.
Nabízíme výuku angličtiny pro mladé, dospělé i rodiny 
s dětmi v menších skupinách podle stupně znalosti
angličtiny. Cena 850 Kč za dospělého a 550 Kč za dítě
do 12 let. Přihlaste se online www.cb.cz/jizni.mesto
Info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803

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

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

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

VELIKONOCE (KAPLE, VCHOD A)

neděle ■■    1 ■■    9.30 a 10.00
Květná neděle – 9.30 Pobožnost křížové cesty,
10.00 Mše svatá (se svěcením ratolestí, průvo-
dem, pašijemi podle sv. Marka).

čtvtek ■■    5. ■■    7.00 a 18.00
Zelený čtvrtek – 7.00 Ranní chvály, 18.00 Mše
svatá na památku Večeře Páně (den Ustanovení
Eucharistie, obřady umývání nohou, adorace
v Getsemanské zahradě).

páterk ■■    6. ■■    7.00, 17.15 a 18.00
Velký pátek – 7.00 Ranní chvály, 17.15 Křížová
cesta, 18.00 Velkopáteční obřady (den smrti Ježí-
še Krista, den přísného postu).

sobota ■■    7 ■■    7.00, 20.00 a 22.00
Bílá sobota – 7.00 Ranní chvály, 20.00 Velikonoč-
ní vigilie (požehnání ohně, chvalozpěv Exultet,
bohoslužba slova, svěcení křestní vody, obnova
křestního slibu, slavení Eucharistie), 22.00 Agapé.

neděle ■■    8. ■■    od 10.00
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,10.00 Mše svatá
s žehnáním velikonočních pokrmů

pondělí ■■    9. ■■    od 10.00
Pondělí v oktávu velikonočním, 10.00 Mše
svatá .


