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VOLBY

Termíny voleb a volební
okrsky pro volby do
Zastupitelstva MČ
Praha 11 a Zastupitelstva
hlavního města Prahy.

KULTURA

Jižní Město 2002–2006

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Plnění programového prohlášení Rady městské části Praha 11

Podrobný program Dnů
Prahy 11 s termíny a časy
pořadů a akcí. Přijďte se
podívat.

INFORMACE

Umístění
velkoobjemových
kontejnerů na odpad
na Jižním Městě
ve IV. čtvrtletí 2006.

ROZHOVOR

S Kameloty se můžete
setkat 26. října
v KC Zahrada. My jsme
jejich kytaristu už teď
pozvali NA SLOVÍČKO.

V

ážení spoluobčané, čtyři roky naší společné práce Právě kvalitní bydlení, klid a pocit bezpečí výrazně
na správě městské části Praha 11 se chýlí ke konci, ovlivňují spokojenost nás všech, pro něž je Praha 11
a proto mi dovolte trochu bilancovat. Po celé volební domovem. Zvolili jsme přiměřenou formu privatizace
období bylo naším hlavním cílem, aby se Jižní Město – řada bytových domů byla prodána družstvům
stalo úspěšnou a uznávanou součástí Prahy, součástí nájemníků, ale zároveň si radnice ponechala dostatečměsta prosperujícího v rámci celé České republiky. ný počet bytů k tomu, aby mohla spolehlivě plnit
Veškeré kroky, které za uplynulé volební období Rada funkci garanta sociálního bydlení. Těm, kdo získali
městské části Praha 11 učinila, směřovaly ke zlepšení privatizací dům do společné péče, pak městská část
životních podmínek vás, našich spoluobčanů. Výsled- pomáhá prostřednictvím půjček a příspěvků z fondu
ky našeho snažení prosím posuďte sami.
podpory regenerace bytových domů. Bytová družstva
Velkou pozornost jsme v uplynulém volebním jich hojně využívají a mnoho bytových domů na Jižobdobí věnovali především finančním otázkám. Poda- ním Městě díky nim získalo zbrusu nový, slušivý kabát
řilo se nám sestavit a prosadit rozpočty, které městskou i různá technická vylepšení.
část nezadlužují do budoucna. Navíc má Praha 11
S regeneracemi panelových domů úzce souvisí
vypracován velmi kvalitní rozpočtový výhled do roku i další téma, a to revitalizace celého sídliště s jeho vnit2010. Zvlášť významné je, že se nám bez zadlužení robloky, hřišti a parky. Na území Prahy 11 se momenpodařilo realizovat řadu kvalitních investičních akcí, tálně uskutečňuje projekt komplexní přestavby
z nichž ty velké byly částečně hrazeny z výnosu za pro- dětských hřišť. Padesát z nich je už modernizováno
dané bytové domy. S rozpočtem úzce souvisí i důsled- a patnáct se na modernizaci připravuje. Jedná se o pečná kontrola vynakládaných finančních prostředků. livou rekonstrukci, jež spočívá především v instalaci
Proto jsme zpřísnili dohled nad tím, jak s přidělený- moderních, krásných, a hlavně bezpečných herních
mi penězi hospodaří příspěvkové organizace. Tato prvků, a také v oplocení každého hřiště. Naším cílem
opatření pak vedla k výrazvšak je, aby dětská hřiště byla
ným úsporám, například
nejen bezpečná a odpovídala
v našich zdravotnických zařívšem hygienickým požadavzeních, jejich hospodaření se
kům, ale aby svou rozmanitak dostalo z červených čísel.
tostí byla přitažlivá pro děti
K nejzásadnějším úkorůzného věku. V tomto ohlelům, se kterými se rada
du proto při modernizaci
v uplynulých letech musela
hřišť respektujeme názory
vypořádat, bezpochyby patří
a připomínky dětí i jejich
privatizace bytových domů
maminek.
a celkové vylepšení životního
prostředí v naší městské části. Vnitroblok hřiště Markušova. FOTO: PETR HAVEL
Pokračování na str. 4
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Výběr z jednání rady a zastupitelstva MČ
Zastupitelstvo MČ Praha 11
dne 12. 9. 2006 na své 30. schůzi mj.:

Rada MČ Praha 11 dne 8. 8. 2006
na své 16. schůzi mj.:

SCHVÁLILO:
■ prodloužení zhodnocování finančních prostředků MČ formou termínovaného vkladu
s šestiměsíčním revolvingem u KB a navýšení
částky na 100 000 000 Kč
Zastupitelstvu byla předložena informace o využití finančních prostředků z účtu privatizace
v roce 2006.

SCHVÁLILA:
■ rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu
o účelovou neinvestiční dotaci na nákup
kompenzačních pomůcek pro integraci
žáků MŠ a ZŠ v celkové výši 92 000 Kč
■ rozpočtové opatření na zvýšení rozpočtu na
účelovou neinvestiční dotaci na náhradu
nákladů spojených se zabezpečením agendy
státní sociální podpory v roce 2006 ve výši
1 568 000 Kč
■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků pro MŠ Chodov na zprostředkování nového oddělení na odloučeném
pracovišti MŠ Květnového vítězství ve výši
160 000 Kč
■ výběr uchazeče na sanaci lodžií, výměnu
zábradlí v ulici Modletická 1388, 1389
a 1390 firmu AZ – Profil, s. r. o.
■ záměr pronájmu nemovitosti – garážového
domu Vojtíškova, Praha 4
■ vyhlášení soutěže na výrobu televizního
zpravodajsko-publicistického pořadu
◗
Prahy 11

Rada MČ Praha 11 dne 29. 8. 2006
na své 17. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:
■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků pro MŠ Konstantinova na dovybavení ve výši 110 000 Kč
■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků pro MŠ Chodov na rekonstrukci boilerové stanice ve výši 600 000 Kč
■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků na vypracování projektové
dokumentace rekonstrukce KD Opatov ve
výši 1 500 000 Kč
■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků na vybudování elektronické
požární signalizace v objektu Ke Kateřinkám 1392
■ rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků na modernizaci bytových jader
v objektu Šalounova DPS částkou 590 000
Kč, a zateplení lodžií v objektu Láskova
částkou 42 000 Kč
■ žádost o zrušení kupní smlouvy na objekt
Chomutovické čp. 1444

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
■

Individuální setkání občanů se starostkou a jejími zástupci
se koná 11. 10. 2006 od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ulici.

Veřejné setkání s občany

se koná 18. 10. 2006 od 18.00 hod. v ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Své dotazy, přání a stížnosti můžete starostce a jejím zástupcům také sdělit
každé všední úterní ráno od 8.30 hod. do 9.00 hod. přímo na telefony:
Starostka Marta Šorfová: 267 902 204, 272 941 360
Zástupci starostky: Jan Šimůnek – 267 902 206, 272 916 060
Ivan Škoda – 267 902 206, 272 922 114
Petr Popov – 267 902 275, 272 934 524
MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRONAJME
NEBYTOVÝ PROSTOR
Mateřská škola Chodov
pronajme nebytový prostor
o velikosti 11 m2 v objektu
Květnového vítězství 1738.
Informace u ředitelky
Mgr. Ireny Michalcové
tel. 602 252 433.

www.praha11.cz

VÝSTAVA NA RADNICI
Jan a Michal Horníkovi: Dítě a svět
(fotografie z cest po Asii a Střední Americe)
3. 10.–26. 10. 2006
Budova radnice ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8.00–17.30 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.
pá: 8.00–14.00 hod.
Tel.: 267 902 323 – OŠK
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Redakční rada:

předseda: Mgr. Jiří Polák
členové: Marta Šorfová (starostka),
Marek Absolon, Pavel Bělohlávek,
Jakub Ježek, Jan Meixner, Ing. Karel
Peka, Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav
Svěcený, Ing. Václav Šmrha

Redakce:

adresa: Úřad MČ Praha 11,
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415
tel./fax: 267 902 493
tel.: 267 902 217
e-mail: klic@p11.mepnet.cz
redaktorka: Jana Jelínková
redaktorka Volnočasovníku:
Miroslava Pašková

Distribuce a tisk:

Zabezpečuje: s. r. o. SIRÉNA®
pro občany Prahy 11 bezplatně,
vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat
na tel./fax: 261 263 138
E-mail: sirena@sirena.cz
Tisk: HELMA BETA, spol. s r. o.,
Nademlejnská 600/1,
198 00 Praha 9,
tel.: 283 841 771, fax: 283 842 786
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JIŽNÍ MĚSTO

Jižní Město 2002–2006

Plnění programového prohlášení Rady městské části Praha 11
Dokončení ze str. 1
Rozsáhlé rekonstrukce neminuly ani školní hřiště, postupně se mění na krásná víceúčelová sportoviště. Nevhodné prašné povrchy nahrazují
povrchy umělé, hřistě jsou doplněna o nové,
moderní prvky. Nemalé finanční prostředky jsme
investovali i do oprav škol a školek samých. Tyto
aktivity byly naší prioritou, protože děti se,
podobně jako senioři, nemohou samy postarat
o naplnění svých oprávněných potřeb a tužeb.
Kompletními rekonstrukcemi tak prošla řada
základních a mateřských škol. Zlepšuje se i jejich
vybavení, ať už jde o učební pomůcky, nebo třeba
o připojení k internetu. Jak už jsem naznačila,
velkou pozornost jsme věnovali i službám pro
seniory. V péči o naše starší a handicapované spoluobčany rada dbala na to, aby vždy měli dostatek příležitostí ke společenskému, sportovnímu
a kulturnímu vyžití, a soustavně monitorovala
jejich další potřeby. Stále více starších lidí využívá například možnost připojit se na pult centrální pomoci, městská část také investovala nemalé
finanční prostředky do objektů sloužících seniorům i sociálně a zdravotně potřebným občanům.
Po celé funkční období se rada naší městské
části snažila učinit maximum pro to, aby se z Jižního Města stalo zdravé a bezpečné město, které
bude svým obyvatelům poskytovat dostatek
možností ke sportovnímu i kulturnímu vyžití.
I proto jsme usilovali – často navzdory nevyjasněným majetkoprávním vztahům, aby pokročila výstavba cyklistických stezek, budovala se
nová parkovací stání a řešily se dopravní problémy, které trápí obyvatele i návštěvníky Jižního
Města. Na mnoha místech vznikly nové světelné křižovatky, na problematických komunikacích jsme vybudovali kruhové objezdy. Rada
také vždy důrazně prosazovala urychlenou
výstavbu dlouhé varianty expresního okruhu na
jihovýchodě Prahy, známé jako trasa JVD.

Zrekonstruovaná ZŠ Donovalská

Klíč 10/2006

Bydlení na Jižním Městě zpříjemňují i různá
nová nákupní a společensko-obchodní centra,
která na území naší městské části vznikají.
Takové projekty, stejně jako výstavbu sídel řady
významných firem, rada městské části vždy
podporovala. Pro obyvatele Prahy 11 znamenají nejen další možnost, jak příjemně strávit
volný čas, ale jsou i zdrojem nových pracovních
příležitostí. Pro městský život v naší obci jsou
neméně důležitá rovněž kulturní centra.
S jejich rekonstrukcemi jsme také výrazně
pokročili. Na území Jižního Města se nachází
jedno z nejmodernějších kulturních zařízení
v Praze – Kulturní centrum Zahrada, rekonstrukce se dočkalo i další unikátní místo, Chodovská vodní tvrz. Podařilo se uskutečnit
i mnoho jiných záměrů a projektů, a další práce
na nás i na naše nástupce ještě čeká.
Jižní Město je živý, stále se měnící organismus, a proto starost o jeho rozvoj a prosperitu
nikdy nekončí. Ujišťujeme vás, že ve volebním
období 2002 až 2006 jsme o náš společný
a nám svěřený majetek pečovali tak, abychom
jej svým nástupcům předali v co nejlepším
stavu. Dovolte mi proto, abych poděkovala
svým kolegům v radě za odvedenou práci, všem
pracovníkům našeho úřadu za výbornou a obětavou spolupráci a vám, občanům Prahy 11, za
vaše podněty, nápady a připomínky, jimiž jste
nás inspirovali při našich nelehkých a zodpovědných rozhodováních. Naší městské části do
budoucna přeji, aby Jižní Město bylo bezpečným, krásným a příjemným domovem, aby
bylo vskutku dobrou adresou pro nás i pro naše
potomky.

Marta Šorfová, ODS
starostka MČ Praha 11

Ing. Ivan Škoda,
ČSSD,
zástupce starostky

Ing. Jan Šimůnek,
DJK,
zástupce starostky

Ing. Petr Popov,
ODS,
zástupce starostky

Ing. Martin Sedeke,
DJK,
radní

Mgr. Jiří Polák,
ČSSD,
radní

Jaroslava Vyskočilová,
ČSSD,
radní

Děkuji vám za přízeň i podporu, obojího si
◗
neobyčejně vážím.
S úctou Marta Šorfová,
starostka městské části Praha 11

FOTO: ARCHIV

www.praha11.cz

ZÁSTUPCI

RADNICE KOMENTUJÍ

Marta Šorfová (ODS)
■

Začaly se stavět garáže ve Vojtíškově ulici. Co to pro občany
z okolí bude znamenat?

Díky výstavbě garáží Vojtíškova, což je investice městské části Praha 11,
kde bude 365 stání, zde mnoho desítek parkovacích míst přibude.
Důsledkem bude nejen zlepšení parkování v této oblasti, ale zároveň se
zprůjezdní i zdejší komunikace, a to nejen pro popeláře, ale především
pro hasiče a záchranáře. Tyto garáže budou určeny pro obyvatele z okolí
a místa zde přednostně získají ti, kteří měli už své předplacené místo na
dosavadním oploceném parkovišti. Jak již bylo několikrát uvedeno, ceny
budou asi 800 – 1000 Kč, aby se parkování v nich našim občanům vyplatilo. Je nutné zdůraznit, že obyvatelé neplatí za parkovací místo, ale
zejména za služby, které jim budou poskytnuty – zejména ostraha jejich
auta a jeho ochrana před povětrnostním vlivem. Radnice o chystané
výstavbě informovala několikrát v časopise Klíč, osloveni a informováni
byli i nájemci parkovacích míst na pozemku budoucích garáží. Protože
stávající parkovací místa musela být uvolněna výstavbě, hledali jsme
několik lokalit, které bychom mohli obyvatelům z okolí nabídnout jako
náhradu po dobu stavby. Jednou z těchto lokalit je parkoviště u vysoko-

Ing. Petr Popov (ODS)

B

arevný podzim je letos pestřejší o volební billboardy, plakáty a poutače – po čtyřech letech se opět přiblížily komunální volby. V ostré
předvolební kampani se mezi upřímně míněnými sliby ozvou i tóny disharmonické, někdy přímo falešné, znějící snahou za každou cenu se zalíbit voličům. Pro snadnější orientaci ve volebním mumraji je dobrým
vodítkem podívat se nejen na předvolební sliby politických stran a jednotlivých kandidátů, ale i na to, co se jim podařilo či nepodařilo v uplynulém období pro Jižní Město udělat.
Ve volebním období, které už bude zanedlouho minulostí, jsem měl
na starosti finance naší městské části. Je těžké zabíhat do detailů, ale
chtěl bych zdůraznit, že finance městské části jsou zdravé, rozpočty byly
vždy vyrovnané a městská část v uplynulém volebním období nikdy
nehospodařila v rozpočtovém provizoriu. Finanční prostředky městské
části směřovaly především k udržování a zvelebování obecního majetku.
Rodiny s dětmi mohou nejlépe potvrdit, jak se za uplynulé čtyři roky
proměnily budovy mateřských a základních škol a zlepšily se i podmínky pro pobyt dětí v nich. Uprostřed sídlištních bloků na místě zanedbaných a nevyhovujících hřišť rozkvetla jako pestrobarevné květiny nová
dětská hřiště a sportoviště, vybavená moderními herními prvky, které
splňují náročné požadavky Evropské unie. Peníze jsme tedy vkládali především do naší budoucnosti, do mladé generace vyrůstající na největším
sídlišti České republiky. Stejnou pozornost ovšem věnovala městská část
obecním panelovým domům. Většina z nich si již oblékla nový barevný
kabát a do dálky svítí novými okny, postupně mizí odpudivá socialistic-

školských kolejí, které jsou v docházkové vzdálenosti od parkoviště stávajícího. Kapacitu náhradního parkoviště jsme vybírali podle zájmu těch,
kteří ve Vojtíškově doposud parkovali. Nové garáže by měly být dokončeny k 28. 12. tohoto roku a je možné svůj zájem o ně nahlásit na odboru dopravy naší městské části.
■

Zmiňovala jste možnost prodloužení linky 115 k sídlišti Kulatý
Chodovec. Budou mít obyvatelé této lokality lepší přístup k dalším částem Jižního Města prostřednictvím této linky?

Tříleté mé snažení bude na konci října korunováno úspěchem. Skanska vybudovala silnice a zastávku. Top Hotel dal povolení k průjezdu
MHD, ROPID připravil trasu a autobusy. Já věřím, že již nic nestojí
v cestě lince 115, která bude prodloužena z ulice Klíčova, přes nově
pojmenované ulice Husníkova, Knovízská ke kruhovému objezdu v ulici
Blažimská a zpět.
Děkuji všem, kteří se se mnou na tomto zlepšení podíleli.
◗

Vážení spoluobčané,

je to pravděpodobně poslední sloupek v Klíči za mého čtyřletého působení na radnici Prahy 11. Chci poděkovat všem za spolupráci a podporu. Byly to čtyři roky krásné, ale nesmírně náročné a zodpovědné
práce. Spojili jsme síly s Vámi, pracovali a myslím, že je to na vzhledu
Jižního Města vidět. V zastupitelstvu jsem již dvanáct let a kandiduji
znovu, můj zájem o práci ve prospěch Prahy 11 je trvalý. Těším se na
další setkávání s Vámi.

ká panelová šeď. Především zásluhou Občanské demokratické strany,
kterou na radnici reprezentuji i já, vznikl fond podpory regenerace bytových panelových domů, ze kterého se za výhodných podmínek poskytují občanům finanční prostředky na opravy a regeneraci privatizovaného
bytového fondu Jižního Města. Po obsáhlé diskusi v zastupitelstvu jsem
prosadil zhodnocování volných finančních prostředků městské části formou termínovaného vkladu s šestiměsíčním revolvingem, na zářijovém
zasedání zastupitelstva se mi podařilo tento postup obhájit a uloženou
částku zvýšit na sto milionů korun.
Nelze do tohoto komentáře vměstnat všechno, oč jsme čtyři roky usilovali a co se nám podařilo. Ve svém působení jsem vždy měl v prvé řadě
na zřeteli potřeby občanů. Proto jsem mimo jiné reagoval na neklid mezi
obyvateli v okolí Chomutovické ulice, vyvolaný záměrem přestavět privatizované dětské jesle na nevhodné zdravotnické zařízení. A také z důvodu dlouholeté nečinnosti nabyvatele tohoto objektu jsem prosadil návrh,
aby odpovědná instituce zvážila zrušení kupní smlouvy.
Cestou na radnici míjím Centrum Chodov a komplex, který tu vyrostl, procházím kolem dokončovaného kostela v Hájích, nemohu si
nevšimnout, že lidé dnes přijíždějí za prací na Jižní Město častěji, než
tomu bylo dříve. Myslím i na to, co je třeba ještě vybudovat, aby komfort bydlení byl nejen srovnatelný s centrem města, ale dokonce ještě
lepší, aby se tu i lépe žilo. Jedná se především o několik finančně velmi
náročných akcí, jako je výstavba vodního parku, dobudování Centrálního parku a parku u Chodovské tvrze, bezpečnostního systému Jižního
Města, parkování...
Aby se nám podařilo všech těchto cílů dosáhnout, je třeba rozumně
hospodařit s finančními prostředky z privatizace bytového fondu, získat
finance z různých dotačních programů a – to podtrhuji – dosáhnout na
zdroje z Evropské unie.
Nepodařilo se mi za čtyři roky realizovat všechny plány, řada jich
zůstala nenaplněných. Dokončit je mohu jen s pomocí vás, voličů,
pokud mi dáte svou důvěru.
◗

FÚ PŘIJÍMÁ PRACOVNÍKY
FÚ pro Prahu – JM se sídlem Petrohradská 6 a 16, Praha 10, přijme pracovníky do
oddělení majetkových daní. Požadujeme ukončené VŠ vzdělání technického směru,
stavební zaměření výhodou. Nabízíme dobré platové podmínky a možnost profesního
růstu. V případě zájmu kontaktujte sl. Troníčkovou, tel. 267 273 014.

www.praha11.cz
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COUNTRYOVÁ A FOLKOVÁ SKUPINA
HOPKLUBÁCI
hledá nové zpěvačky, a především
instrumentalisty (basa, kytara, bicí).
Zájemci, hlaste se na telefonu 736 225 375.
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Vzduchoplavec. Někdo chodí celý život

Vstřícné knihovny na Jižním Městě. V pobočkách Městské
knihovny v Praze na Jírovcově náměstí i v Opatovské ulici je neustále
živo, což je neklamným znamením, že lidé zde nacházejí poučení,
krásu, oddech a dobré přátele v policích i mezi knihovníky. Celopražská výroční zpráva za rok 2005 prozrazuje, že pobočka Opatov, knihovna s dlouholetou dobrou tradicí, má přes 15 000 registrovaných
čtenářů. Nejvíc po ústřední! Téměř čtvrtinu z nich tvoří děti. Za rok
čtenář přijde v průměru desetkrát a vypůjčí si 45 knih. Tak se „protočí“ víc než 690 000 (!) titulů, ze třetiny naučná literatura. Proto přicházejí i exkurze. Na snímku je vedoucí pobočky Bc. Ondřej Votoček
(vpravo) před studentkami Masarykovy univerzity v Brně, hovoří
metodik MKP PhDr. Ladislav Kurka.
◗
Fotosoutěž 2006 – Pohyb(y) v životě Jižního Města.

Kulturní centrum Zahrada za podpory MČ Praha 11 a společnosti
Centrum FotoŠkoda vyhlašuje čtvrtý ročník fotografické soutěže
s názvem Pohyb(y) v životě Jižního Města. Soutěž je určena všem
amatérským i profesionálním fotografům, kteří do uzávěrky 30. 11.
2006 přihlásí jednotlivé fotografie, fotografické soubory či seriály na
téma vymezené názvem soutěže. Do odvolání nabízí Zahrada zájemcům možnost vyhotovení omezeného počtu kusů soutěžních snímků
zdarma. Doporučený formát prací je 20x30 cm a větší. Vítězní autoři obdrží ceny v celkové hodnotě 8 000 Kč. Nejlepší díla budou vystavena v lednu 2007 ve vstupní dvoraně Kulturního centra Zahrada.
Aktuální informace a soutěžní podmínky lze nalézt na www.kczahrada.cz
◗

Žáci adoptivními rodiči afrického dítěte. Žáci Základní
školy Ke Kateřinkám se stali adoptivními rodiči třináctiletého Bernarda Omondi z Kisumi v Keni. Adopce dětí v Africe zprostředkovává
Humanistické centrum Narovinu. Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách naprosté chudoby. Cílem je především zprostředkovat jim přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit
platit školné a další výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svou rodinou v Africe, ale „adoptivní rodič“ z Evropy jim hradí školné, náklady
na učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Žáci naší školy mezi
sebou vybrali potřebnou finanční částku
ve výši 7 200 korun. Organizátoři hnutí
v místě za tuto částku Bernardovi nakoupili vše potřebné. O tom, jak si Bernard
vede ve škole, jsme byli informováni
dopisy. Obdrželi jsme i kopii jeho vysvědčení a fotografii Bernarda ve školní uniformě. Adopce afrických dětí – projekt
pomoci na dálku – je mnohem víc než
jen prostá ekonomická výpomoc: vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy
a různými kulturami. V Bernardově
adopci budeme pokračovat i v letošním
školním roce.
◗
Klíč 10/2006

ze sklopenou hlavou. Teprve Miroslav Horníček mnohým Pražanům objevil, že na ně
z atik a průčelí domů shlížejí nejrůznější
postavy. Tesknější je, když lidé umění vidí, ale
míjejí je bez citového doteku. Onehdy jsem
potkal středněvěkou dvojici. Zastavili se na
chodníku, ona přešla vozovku ke kontejnerovému stání a vhodila tam nějaký odpad. On
si mezitím zapálil poslední cigaretu z krabičky, pohlédl na škatulku a hodil ji na zem.
Když byl upozorněn, nechápal... A co říci,
když zástupkyně autobazaru pracně vytvořila
plakátky a pak je nalepila na podstavec sochy
jménem Vzduchoplavec. Jedna ze zdařilých soch, okřídlený kovový
jinoch, stojící na Petýrkově náměstí. Mladíkova křídla jsou příliš malá
na to, aby se mohl skutečně udržet ve vzduchu, natož se dokonce vznést
k nebesům. Přesto si vážím jeho marného úsilí. Někdy mi připadá, jako
by tak trochu symbolizovalo snahy tvůrců JM, ale to se přece jen zvedá
stále výš. Představuji si sloup pod mladým idealistou, olepený otrhanými papíry, a je mi smutno. Paní však bystře pochopila a plakátky hned
druhý den zmizely. Proč ale již první den nikdo z kolemjdoucích k té
ženě nepřistoupil, aby jí řekl: „Paní, pohlédněte vzhůru! Jste opravdu
taková, nebo jste jenom zapomněla zvednout oči?“
◗

Prvňáčci usedli do lavic. Prázdniny skončily a v plném proudu
už je nový školní rok. Zvlášť slavnostně začal pro naše prvňáčky. I letos
je v základních školách vítali zástupci paní starostky, členové rady a zastupitelstva naší městské části.
V doprovodu rodičů tak
v první školní den nastoupilo do základních škol
v Praze 11 496 žáčků.
Popřejme jim tedy hodně
štěstí nejen v první třídě, ale
i do budoucích školních let,
šikovné a milé paní učitelky,
zkrátka školu, která pro ně
bude opravdu hrou.
◗
Miss Kočka přichází… Ať máte doma obyčejnou micku či vznešenou peršanku, určitě je ve vašich očích kočkou nejkrásnější. Pochlubte se s ní tedy ostatním – přihlašte ji do soutěže Miss Kočka 2006! Třetí
ročník unikátní přehlídky kočičí krásy se uskuteční v sobotu 14. října
2006 od 10 do 18 hodin v Kulturním centru Zahrada. Kromě koček
samozřejmě mohou soutěžit i koťata, kocouři či kočičí senioři. O vítězích rozhodne jak VIP porota (v roce 2005 v ní nechyběla Eva Pilarová,
Petr Jablonský či Martina Kociánová), tak návštěvníci. Ocenění soutěžící dostanou pro své mazlíčky hodnotné ceny od sponzorů.Tradiční
doprovodnou akcí rovněž bude umisťovací výstava opuštěných koček.
Pro ty je určeno netradiční vstupné – kočičí konzerva. Minulý rok si ze
Zahrady odnášelo nového kočičího spolubydlícího devět návštěvníků.
Třeba se letos necháte okouzlit i vy. Více na www.misskocka.cz
◗
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Finance pro neziskové organizace Jižního Města.

Prostředky z fondu T-Mobilu už mají své nové majitele. Šeky byly slavnostně předány v jihoměstském sídle T-Mobilu dne 17. srpna 2006. Za
městkou část Praha 11 se tohoto společenského aktu účastnila paní starostka Marta Šorfová. V letošním roce T-Mobile výrazně zvýšil objem
peněz určených pro neziskový sektor, a to na více než 7,5 milionu
korun. Kromě udílení grantů určených pro regiony, kde T-Mobile
působí, tedy Lounsko, Královéhradecko a městskou část Praha 11, se
letos poprvé realizovaly také návrhy zaměstnanců T-Mobilu. Ti sami
mohli navíc doporučit jakoukoliv neziskovou organizaci. Díky fondu
T-Mobilu a nadaci VIA tak obdrží 17 projektů neziskových organizací působících v naší městské části celkem 1 447 775 korun. Seznamy
podpořených organizací a podrobné informace o úspěšných projektech
naleznete na stránkách www.lepsisvet.cz
◗

Biometrie slouží. Od začátku září má úřad naší městské části na
pracovišti ve Vidimově ulici k dispozici nový moderní úsek. Odbor
vnitřních věcí, řízený JUDr. Jozefem Majchrákem, je nyní připraven
vybavovat pasy strojově čitelnými údaji a nosičem dat pro uchování
biometrických údajů o zobrazení občanova obličeje. Dne 28. srpna se
v hale pro vyřizování cestovních dokladů uskutečnila malá slavnost za
účasti představitelů městské části, odborů úřadu, zástupců pracovišť
i pracovníků, kteří se na přípravě podíleli. Po úvodních slovech starostky paní Marty Šorfové přestřihla tajemnice úřadu Ing. Simona Klimakovská pásku u vchodu k boxům se speciální technikou.
◗
Den otevřených dveří v MŠ NestLingue. Úterý 22. srpna

Podzimní cyklokros 2006. Vážení čtenáři, dovolujeme si vás

pozvat na 11. ročník tradičního cyklokrosového závodu, který pořádá
cykloturistický oddíl UFO ve spolupráci s městskou částí Praha 11
a prodejnou s cyklistickým vybavením – Cyklosport KERN. Závod
odstartuje ve středu 4. 10. 2006 v 15.30 hod. v Centrálním parku,
poblíž stanice metra Opatov. Přihlásit se lze na místě již od 14.30 hod.,
nejpozději však 15 minut před startem dané kategorie. Za symbolické
startovné 30 Kč získáte malé občerstvení a možnost vyhrát spoustu zajímavých cen, zejména cyklistických doplňků. Závod je určen dětem
a mládeži ve věku 6–18 let. Všichni závodníci musí být při závodu
vybaveni cyklistickou helmou a mít své kolo (ideální je horské nebo
trekingové) v bezvadném technickém stavu. Vítězí ten, kdo projede
vytyčenou trať v travnatém terénu nejrychleji. Délka trati se liší podle
věku a pohlaví. Vyhodnocováni jsou vždy první tři z každé kategorie,
a to ihned po skončení závodu. Jako první startují nejmladší účastníci, ostatní v časových odstupech. U menších dětí doporučujeme
doprovod rodičů. Propozice a další podrobnosti naleznete na
www.oddil-ufo.wz.cz nebo zavolejte na tel. 737 845 198 (Jaroslav
Hejný – organizátor závodu).
◗

www.praha11.cz

bylo v naší mateřské škole Dnem otevřených dveří. Rodiče měli příležitost seznámit se nejen s prostředím školky, ale i s filozofií a metodami výuky, a dozvědět se více o jednotlivých programech pro Písklata
(1,5–3 roky) a Malíčky (3–6 let). Děti daly přednost hračkám a paním
učitelkám, které pro ně připravily různé činnosti a dárky. Přišla se podívat i starostka Prahy 11 paní Marta Šorfová a druhý tajemník britského velvyslanectví pan Peter Wickenden, který vtipně poznamenal, jak
moc je mu líto, že není o nějaký ten rok mladší. Mateřská škola NestLingue využívá metody Montessori, vycházející z potřeby dětí učit se,
zkoumat a objevovat nové věci. Rodiče si tu mohli projít jednotlivá
oddělení, zaměřená například na matematiku, praktický život či jazyky, a jejich děti si velice rády veškeré pomůcky ihned vyzkoušely. Od
října školka navíc otevírá dětské centrum volnočasových aktivit.
V odpoledních hodinách zde budou moci děti do šesti let navštěvovat
různé zájmové kroužky. Více informací o jazykové školce a dětském
centru NestLingue můžete nalézt na www.nestlingue.cz
◗
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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

Informace o podzimních volbách

V

Městské části Praha – Újezd kandidují do
zastupitelstva městské části následující
volební strany:

1. OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ
STRANA
2. SPOLEČNÁ BUDOUCNOST
3. ALIANCE JIHOVÝCHOD
4. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ
5. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
OBYVATEL KATEŘINEK
6. STRANA ZELENÝCH
Termín konání

astupitelstvo městské části požádalo
dne 14. 2. 2006 Radu hlavního
města Prahy (RHMP) o schválení
pojmenování nově vznikajících ulic –
Na Formance, V Potocích a K Habru.
RHMP na svém zasedání dne 29. 8.
2006 navrhované názvy schválila.
Název Na Formance byl vybrán
podle starého místního pojmenování
dané lokality. Ulice vychází jižním směrem z Formanské a je součástí obytného
parku „Amade“ nacházejícího se mezi
Kateřinkami a Újezdem. Ulice slepě
končí.
Lokalita V Potocích je mezi místními obyvateli všeobecně známá a používaná. Z tohoto důvodu byl název ulice
vybrán. Ulice se nachází v Újezdu
a vychází východním směrem z ulice
K Motelu jižně od křižovatky s ulicí
K Mostu. Ulice slepě končí. V souvislosti s touto lokalitou se v současné době
projednává projektová dokumentace
k řízení o umístění stavby inženýrských
sítí pro výstavbu rodinných domů.
Poslední název K Habru byl vybrán
podle stromu, který zde rostl. Do
nedávné doby se ulici říkalo „bezejmenná“. Ulice vychází západním směrem
z ulice Josefa Bíbrdlíka a slepě končí. ◗
Pavla Pitrmanová,
sekretariát starosty
www.praha11.cz

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (tj. nejpozději do 17. října 2006). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti
požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Vydání voličského průkazu

Volby do Senátu Parlamentu České republiky,
do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do
zastupitelstva naší městské části se konají ve
dvou dnech, v pátek dne 20. října 2006 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne
21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Nové názvy ulic
Z

Hlasovací lístky

O vydání voličského průkazu pro volby do
Senátu lze požádat obecní úřad příslušný
podle místa trvalého pobytu voliče, a to
písemně nejpozději do 13. října 2006 nebo
osobně do 18. října 2006, kdy končí lhůta
pro vydávání voličských průkazů. Pokud
však bude na voličský průkaz hlasovat
mimo „svůj” volební obvod, nebude moci
hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí,
kde institut voličských průkazů není zaveden.

Počet a sídla volebních okrsků

V Městské části Praha-Újezd jsou zřízeny 2
volební okrsky. Podle zákona č. 491/2001 Sb.,
ve znění pozdějších zákonů, se volební okrsky
vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1 000
voličů. Vzhledem k tomu, že v sídelní části
Kateřinky je trvale hlášeno téměř pětkrát více
obyvatel než v Újezdu, je nutné, aby byl volební seznam rozdělen do dvou volebních okrsků.
Sídlo volebního okrsku č. 1014 je Kateřinské
nám. 465/1 (budova úřadu městské části)
a budou zde volit voliči, kteří mají trvalý pobyt
hlášen v ulicích: Formanská v Kateřinkách (od
č.p. 200 výše), Vodnická, Krajanská, Proutěná,
U Pramene (celkem 1006 voličů).
Sídlo volebního okrsku č. 1015 je Formanská 139 (budova na rohu ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka) a budou zde mimo voličů z Újezdu
volit i ti, kteří mají trvalý pobyt hlášen v ulicích:
Pod Napětím, Studánková, Remízková, Pastevců, U Louky, Kateřinské náměstí, Na Formance, Milíčovská, Ke Smrčině, U Močálu, Na
Cípu, Štítová, Na Křtině (celkem 743 voliči). ◗
JUDr. Martina Maříková,
odbor občanskosprávní

Důležitá usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 12. 9. 2006
SCHVALUJE:
■ předloženou dohodu o spolupráci s firmou Scorten, a. s., (investor bytových domů „U Šabatů“),
■ členy výběrové komise na zhotovitele rekonstrukce ulice Milíčovská.

rostovi připravit kompletní materiály, včetně
stanoviska MHMP.
ODMÍTÁ:
■ návrh upravené projektové dokumentace
Výstavby inženýrských staveb, a.s. na stavbu
„TV Újezd, etapa 0006 – Zemní valy 2. část“,
neboť je zcela v rozporu se záměry územního
rozvoje městské části.

SOUHLASÍ:
■ s předloženou projektovou dokumentací
k územnímu řízení na investiční akci „Rozšíření komunikace Formanská“, včetně kruhového
objezdu dále od Újezdu směrem ke Kateřinkám, a s ponecháním původně plánované křižovatky ve tvaru T u Újezdu, která bude sloužit
k budoucímu napojení do ulice K Sukovu,
■ s navrženým trasováním přípojek NN pro elektronické mýto s podmínkou souhlasu MHMP,
■ se záměrem převzetí budoucích komunikací od
firem JMH Development, a. s, R-Projekt 07,
IBC Realinvest Delta, s. r. o., a PEP, s. r. o., za
předem stanovených podmínek.

UKLÁDÁ STAROSTOVI:
■ informovat zastupitelstvo o stavu projednávání
změn vlny 07 ÚP SÚ hl. m. Prahy, ve které
městská část požádala o pořízení změny spočívající ve vyřazení křižovatky na dálnici D1
a Vesteckého přivaděče v původním koridoru
dálničního okruhu JVK,
■ zajistit technické a cenové porovnání firem
Tomovy parky, s. r. o., a TR Antoš s.r.o. týkající se realizace dětského hřiště v Kateřinkách.

NESOUHLASÍ:
■ s odprodejem části pozemků parc. č. 265/382
a 265/508 Bytovému družstvu Pramen.

Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřední desce,
informačních vývěskách a na webových stránkách
úřadu.

BERE NA VĚDOMÍ:
■ žádost firmy Čs reality, a. s., o zpětvzetí návrhu
na povolení vkladu darovací smlouvy na
pozemky v okolí nových viladomů a ukládá sta-

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
v úterý 10. října 2006 od 19.00 hod v zasedací
místnosti úřadu městské části.
◗
Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

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

Klíč 10/2006

10

INFORMACE ÚMČ

Do psích košů odpad nepatří!
Ú

řad městské části Praha 11 prostřednictvím odboru životního prostředí klade
velký důraz na udržování čistoty Jižního Města.
V současné době je v naší městské části k dispozici 136 speciálních plastových košů určených pro sběr psích exkrementů. Jejich počet se
každoročně zvyšuje podle finančních možností
daných schváleným rozpočtem městské části.
Cena jednoho koše se pohybuje okolo 5 560 Kč
a jeho roční údržba představuje částku 9 935
Kč. Bohužel, někteří naši spoluobčané si neuvědomují, že koše jsou určeny pro sběr psích
exkrementů a nikoliv pro odkládání směsného
komunálního odpadu. Ten koše zahlcuje, takže
potom neplní svou funkci tak, jak by měly.
V současné době narůstá počet stížností na zne-

čišťování veřejného prostranství psími exkrementy. Stěžují si jak občané bez psů, tak i ti,
kteří hromádky po svých pejscích uklízejí,
neboť vědí, že je to jejich povinnost. V opačném případě totiž hrozí majiteli psa pokuta za
znečištění veřejného prostranství, a to i tehdy,
když je koš poničený, odcizený či přeplněný
odpadem, který do něho nepatří.
Buďte proto ohleduplní a nenechte koše,
které pomáhají udržovat čistotu vašich ulic,
chodníků a trávníků, ničit vandaly. Všímejte si
více svého okolí a v případě potřeby volejte městskou policii na telefonní číslo 267 913 056. ◗
Bc. Ivana Mezteková,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Městská část Praha 11 – zastoupená
tajemnicí Úřadu městské části Praha
11 vyhlašuje dne 18. 9. 2006
výběrové řízení na obsazení
pracovního místa

REFERENT PRO ZAJIŠTĚNÍ
ADMINISTRATIVY, POTVRZOVACÍ
A VOLEBNÍ AGENDY V ODBORU
VNITŘNÍCH VĚCÍ
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 7. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný referent
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu
neurčitou.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18
let,
b) občan České republiky nebo cizí státní
občan s trvalým pobytem v České
republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost
Další požadavky:
požadované vzdělání
– střední vzdělání s maturitní zkouškou
požadované znalosti
– znalost práce na PC (Word, Excel,
Outlook, Internet)
další dovednosti, schopnosti
– dobré komunikační schopnosti
(včetně dobré vyjadřovací schopnosti
v písemném i mluveném projevu)
– dobrá úroveň znalosti českého jazyka
– samostatnost, přesnost a pečlivost
v práci
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– organizační schopnosti
– psychická odolnost
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění, jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu (číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana), datum a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění, nutno připojit
strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky s požadovanými doklady je
nutno zaslat nejpozději do 16. 10. 2006
na adresu:
Úřad městské části Praha 11
personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
Obálku označit slovy:
Výběrové řízení – referent pro zajištění
administrativy, potvrzovací a volební agendy v odboru vnitřních věcí.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
toto výběrové řízení kdykoliv v jeho prů◗
běhu.
Ing. Simona Klimakovská,
tajemnice ÚMČ Praha 11

Koš na psí exkrementy.

FOTO: IVANA MEZTEKOVÁ

Očkování
proti vzteklině
Jižní Město I

v úterý 31. října 2006, 9–12 a 13–17 hod.
Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11
Jižní Město II

v úterý 7. listopadu 2006, 9–12 a 13–17 hod.
objekt Hráského ul. 1902 (jednopatrová budova
naproti řadě panelových domů čp. 1908 a 1909)
doprava metro „C“ stanice Chodov, první zastávka autobusu č. 154 nebo 118 ve směru k vysokoškolským kolejím
Po dohodě je možné i trvale označit psa mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému
Evropskou unií. Trvalé označení psa staršího šesti
měsíců chovaného na území hlavního města Prahy,
je povinné podle ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů,
nejpozději k 31. 12. 2006. Čipování je hrazeno chovatelem v plné výši. Chovatel má nárok na úlevu od
poplatku ve dvou následujících letech po očipování
(350 Kč/rok), poživatelé invalidního či starobního
důchodu neplatí v uvedených letech poplatek žádný.
Další možností, jak trvale označit psa, je tetování
odborně způsobilou osobou, to však v rámci hromadného očkování prováděno nebude. V případě
označení tetováním není přiznáván nárok na úlevu
od poplatku.
Upozornění:

Ochranné očkování proti vzteklině je na území
ČR pro psy starší tří měsíců povinné podle ustanovení zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
v platném znění. Provádí se 1x ročně a je hrazeno
chovatelem. Psa je možné očkovat i proti dalším
infekčním chorobám (kombinovaná vakcína).
Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce,
má možnost dát si zvíře očkovat u kteréhokoliv
veterinárního lékaře. Při očkování budou vydávány ekologické sáčky na psí exkrementy.
Bližší informace podá Odbor životního pro◗
středí na tel. č. 267 902 331.
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
www.praha11.cz
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Jiří Kaifosz v Chodovské tvrzi
V

přírodě je říjen obdobím velmi
nální umělec měl mít. Trochu si připavzrušeným, avšak v galerii Chodovdám jako bojovník s větrnými mlýny,
ské tvrze bude vystavovat tvůrce klidný,
když se snažím v tvrzi představovat provyrovnaný, měsícem říje nepoznamenaný
fesionálně erudované, leč nemedializova– sochař a malíř Jiří Kaifosz. K tomuto
né umělce, avšak stále věřím v inteligenci
umělci mám velice kladný vztah. Známe
českého národa a jsem přesvědčen, že se
se již velmi dlouho a dokonce bydlíme ve
nenechá zdecimovat pokleslou komerční
stejném domě. Ještě pamatuji heroické
kulturou. Zvykejme si na fakt, že budoudoby, kdy láhvím sektu jmenovaný utínal
cí civilizace si o nás učiní obrázek předehrdla šavlí a z třetího patra našeho činžovvším podle architektury, literatury,
ního domu nahlas připíjel do ztichlé ulice
výtvarných a jiných uměleckých děl,
na umění! Chci tím naznačit, že akadekterá zde zanecháme...
FOTO: MILAN MARTINÍK
mický sochař Jiří Kaifosz je výrazně osoJiří Kaifosz při podpisu smlouvy probitá, lehce samorostlá postava našeho výtvarného hlásil, že nesnáší výstavy, a zejména vernisáže.
života a že byste si tuto výstavu neměli nechat ujít. K obojímu se ale po několika litrech vína nakonec
Já vím, že tato slova pronáším každý měsíc, jenom- uvolil, a tak doufám, že nás v tom vy, občané Jižníže talentu se člověk prostě neubrání...
ho Města, nenecháte a přijdete se na výstavu podíAutor vystudoval VŠUP v ateliéru profesora vat. Sice i já si občas dám dvojitý hamburger a navíc
Malejovského a má za sebou mnoho samostatných porci hranolků, ale takovou konzumní účelovost
i společných výstav u nás i v zahraničí. Jeho tvář sice bychom neměli přehánět, natož ji aplikovat na
denně nespatříte v Blesku, Šípu nebo Šťastném umění. Přeji vám příjemné prožití měsíce říje
Jimovi, zato je to ale sochař, který perfektně zvládl a těším se, že v listopadu se na stránkách časopisu
◗
řemeslo a má v sobě onu příslovečnou „božskou jis- Klíč opět shledáme.
Milan Martiník
kru“, což je ideální kombinace, kterou by profesio-

Bluegrassová smršť se prožene Zahradou
T

Bluegrass Workshop.

FOTO: TOMÁŠ RULF

řetí ročník bluegrassové přehlídky Bluegrass
Garden 2006 se blíží. Ve čtvrtek 2. listopadu
2006 budou moci všichni příznivci kvalitní hudby
F&C vychutnat jedinečný „malý velký“ maraton se
skupinami Petr Kůs a Fámy, Vojta Zícha s Druhou
mízou, COP a Reliéf. Profesionální zvuk i světla,
více než tři hodiny čistého času hudebních produkcí a příjemné občerstvení hned u vstupu do sálu.
Máte doma kytaru, kontrabas, mandolínu či
banjo a chcete se podívat pod prsty a pokličku
pánům ze skupiny Reliéf? Máte šanci v sobotu
4. listopadu v Kulturním centru Zahrada, kdy zde
bude probíhat Bluegrass Workshop 2006 – bluegrassová dílna skupiny Reliéf. Umíte hrát jen trochu? Hrajte líp, hrajete dobře, staňte se mistry! Bez
ohledu na počasí se těšte na listopadovou bluegrassovou vichřici v Kulturním centru Zahrada!
◗
Tomáš Rulf

DAR SLOVA PŘIJÍMÁ JEŠTĚ V ŘÍJNU

POZVÁNKA

Zájemce o účast v dvousemestrálním kurzu
tvůrčího psaní Dar slova, který se letos bude již
pátým rokem konat v Kulturním centru Zahrada,
upozorňujeme, že přihlásit se mohou až do
9. října. Dřívější uzávěrka přihlášek byla
prodloužena zejména s ohledem na ty, kdo v září
čerpali svou dovolenou. O teoretických
i praktických základech spisovatelské profese,
jimiž Dar slova vybavuje začínající autory všech
generací, jsme podrobněji psali v prázdninovém
Klíči 7–8/2006. Další informace na telefonním čísle
272 912 514 nebo 602 560 093 u Mgr. Jiřího
Poláka, lektora kurzu.

Srdečně zvu na setkání členů
Klubu vojenských důchodců
a oprávněných vojenských
důchodců, které se bude konat
ve středu dne 11. října 2006 ve
14.00 hodin v Klubu seniorů
v Křejpského ulici 1502. Obsahem setkání bude informace
o čerpání finančních prostředků
z fondu kulturních a společenských potřeb u krajského vojenského velitelství hl. m. Prahy
v roce 2006 a pravděpodobná perspektiva na rok 2007. Doba jednání nepřesáhne jednu hodinu.
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Koncerty
v Opatově
■

Vlasta Redl, J.Samson Lenk
a Slávek Janoušek

Zveme všechny milovníky dobré
folkové muziky na koncert tohoto
tria, v sále KD Opatov vystoupí
4. 10. 2006 od 20 hod. s pořadem
k nové desce Barvy domova. Hostem bude Šany Šanclová.
O desce napsal Vlasta Redl: Na
nějaké soudy o tom, jaká ta deska je,
je pro mě asi příliš brzy. Je to deska
spíše tichá a postupně jsme vyházeli skoro všechny ozdoby, takže to zní
hodně prostince, ale hezká holka je
hezká i nahá, a tak s tím nejsem
nespokojen, ten materiál to unesl,
ostatně – nechť to posoudí lidový
tribunál v čele s odbornou kritikou.
Takže to přijďte posoudit i vy.
■

Robert Křesťan
a Druhá tráva

Po roční přestávce vystoupí 24. 10.
od 20.00 hod. v KD Opatov jedna
z mála českých kapel, která pravidelně každý rok absolvuje turné po
Spojených státech amerických, a to
s velice příznivým ohlasem. Ve
výčtu významných zahraničních
interpretů, se kterými Druhá tráva
spolupracovala či spolupracuje,
nechybí takové osobnosti, jako je
Peter Rowan, Tony Trischka, Davey
Spillane nebo Charlie McCoy.
Skupina kolem Roberta Křesťana se začátkem roku 2004 – po
dvou letech – opět vrátila k názvu
Druhá tráva a akustickému projevu.
Počet členů se ustálil na pěti: Robert
Křesťan (sólový zpěv, mandolína,
kytara), Luboš Malina (banjo, irská
flétna low whistle, klarinet), Luboš
Novotný (dobro), Petr Surý (kontrabas), Emil Formánek (kytara,
mandolína).
Za dobu své existence vydala
Druhá tráva již dvanáct titulů,
kromě toho někteří členové kapely
realizují i sólové nahrávací projekty
– banjista Luboš Malina v loňském
roce natočil své další (v pořadí čtvrté) CD a dobristovi Luboši Novotnému doposud vyšly dvě desky.
Zatím nejnovější CD Druhé trávy
se jmenuje Good Morning Friend,
celé je nazpíváno v angličtině a bylo
natočeno hlavně pro turné po USA.
Letos slaví Druhá tráva patnáct let
své existence a připravuje nové auto◗
rské album.
Ludmila Řeháková
www.praha11.cz

14

KULTURA

Starvoice – fantazie hvězdného světa
T

vorbu malíře Zdeňka Hajného z chodovské
galerie Cesty ke světlu zná již většina čtenářů Klíče i obyvatel Prahy 11. Nyní mohou
zhlédnout jeho obrazy v kosmické animaci
japonského projektu Starvoice.
Po dvanácti letech putování po světě se do
Prahy vrací v novém nastudování multimediální program Starvoice, Light–Star–Fantasy –
vizuální akustická fantazie hvězdného světa
v podání japonské pěvkyně a komponistky Yoshié Ichige, s kosmickou malbou Zdeňka Hajného, video-animací Martina Ichige, choreografií
prof. Evelyn Téri a Vanessou Tamburi. Účinkují rovněž vynikající čeští hudebníci Marek
Obdržálek, housle, a Dominika Hošková, violoncello. Toto jediné jubilejní představení se
koná v neděli 1. října 2006 v 19.00 hodin
v pražském divadle Laterna Magika.

Představení Starvoice je uměleckým dílem
spojujícím hudbu, malířství, literární díla
(básně a legendy), balet, astronomii a techniku
(moderní videoanimaci) v jeden celek - harmonický komplex krásy, vědy a lidskosti. Poradcem v oblasti astrofyziky je světoznámý vědec
prof. dr. Gerhard Börner z Mnichova. V programu se představí umělci z Austrálie, Řecka,
Rakouska, Itálie aj. Představení se setkalo
s mimořádným ohlasem mimo jiné na filmovém festivalu Midem ve Festivalovém paláci ve
francouzském Cannes, v univerzitní hvězdárně,
v zámku Belveder a v Kurhalle Oberla ve Vídni,
v Lázeňském domě v německém Baden-Badenu, v Goetheanu ve Švýcarsku a v červnu tohoto roku ve Französische Friedrichstadtkirche
◗
v Berlíně.
Ema Krulíková

Zdeněk Hajný a Yoshié Ichige.

FOTO: JANA JELÍNKOVÁ

Svítání přijímá nové členy

Cirkus na Letné
irkusový palác Berousek vyroste na
Letenské pláni a můžete jej navštívit od
C
4. 10. do 26. 11. 2006. Novou velkou mezinárod-

ětský pěvecký sbor Svítání v současné době sídlí v Základní škole
Campanus, Jírovcovo náměstí 1782 (jedna zastávka autobusu od
D
stanice metra Chodov). Sbor sdružuje více než 80 dětí z Prahy a blíz-

ní show plnou zvířat, artistů a senzací odstartuje slavnostní premiéra 4. října
v 19.00 hodin. Začátky představení jsou od úterý do pátku vždy v 17.00
hodin. Sobotní a sváteční představení se konají od 14.00, a také od 18.00
hodin, nedělní pak od 14.00 hodin. Cirkus je příjemně vytápěn, takže ani
nepřízeň počasí neovlivní vaše zážitky. Lístky lze zakoupit v pokladně cirkusu
denně od 10.00 do 12.00 a od 13.00 hodin až do začátku představení. Jejich
rezervace na telefonu 296 333 333 nebo 603 493 957. Vstupenky můžete
zakoupit i on-line na internetových stránkách www.ticket-art.cz a www.ticketpro.cz. Osobně také v prodejní síti Ticket-art, pobočkách Cestovní kanceláře Čedok a v Akasi Tours Servise. Pro děti i dospělé je kromě cirkusového
představení připravena i návštěva zvěřince. Je otevřen každý den v 10.00
hodin, poslední prohlídka je vždy hodinu před začátkem představení. Pro čtenáře Klíče jsme připravili slevu 10 % na vstupné, bude vám poskytnuta
v pokladně cirkusu po předložení tohoto článku.Těšíme se na vás.
◗
Ladislav Knos

kého okolí. Vystupuje pravidelně na koncertech v Praze i mimo ni,
pořádá zájezdy do zahraničí (např. Německo, Polsko, Estonsko, Slovensko, Lotyšsko, Belgie), účastní se tuzemských i mezinárodních festivalů, z nichž přivezl nejedno ocenění. Děti jsou rozděleny podle věku
do tří přípravných oddělení. Pokud jsou šikovné a zvládnou několik
let přípravy, mohou se dostat do oddělení koncertního.
Jako každý rok, i letos přijímáme nové členy do našich přípravných oddělení. Pokud máte dceru nebo syna, kteří rádi zpívají, můžete se na nás přijít podívat každé úterý v 16.30–16.45 hod. do
společenského sálu Základní školy Campanus (1. skleněné dveře
vpravo) nebo nás můžete kdykoli kontaktovat na tel. 603 579 776,
případně na e-mailu sbor.svitani@seznam.cz. Bližší informace o sboru
můžete získat také na www.sborsvitani.cz.
Spojení ze stanice metra Chodov: autobus č. 136, 154, 197,
zastávka Jarníkova.
Mgr. Eva Jarošová

Cesty do knihovny – rovné i klikaté

e dnech 2. až 8. října se bude konat jubiV
lejní, desátý ročník celostátní knihovnické
akce nazvané Týden knihoven. Letošní rok

bude ve znamení cest do knihoven, a to nejen
těch, po kterých se k nim pěšky nebo autem
dostanete, ale také těch neviditelných, které
mají spíše podobu myšlenky, nápadu. Denní
tisk a veškeré knihy z fondů knihoven na místě
jsou přístupné ke studiu všem, tedy i těm, kteří
dosud nemají čtenářský průkaz. V regálech
čekají na půjčení knihy naučné, beletristické,
dětské, cizojazyčné, časopisy, mapy, zvukové
nosiče (kazety, CD), a půjčit si lze i obrazy
z fondu artotéky. V knihovně je také možno
využít přístupu na internet. A pokud s ním
neumíte pracovat, jsou pro vás připraveny počítačové lekce, v nichž vás to rádi naučíme.
Mnoho akcí je zaměřeno na děti. Každý
měsíc si přicházejí zasoutěžit, poslechnout si
pohádku nebo si vyrobit něco zajímavého
v tvůrčí dílně. A když děti cestu do knihovny
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nehledají samy, může jim v tom pomoci škola.
Pro školní třídy všech stupňů knihovny připravují besedy na různá témata, a hlavně je seznamují s možnostmi, které jim knihovna nabízí
(viz článek v Klíči č. 9). Věříme, že každý si
cestu do veřejné knihovny alespoň jednou projde, když už ne s úmyslem se zapsat, tak alespoň jen tak, ze zvědavosti. Knihoven je dost
(v celé České republice okolo 6 000), stačí si
vybrat tu „svou“. Otevírací doby a pozvánky na
říjnové programy hledejte v modré kulturní
◗
příloze Klíče. Těšíme se na vás!
Lenka Hanzlíková

Internet v knihovně Jírovcovo náměstí.
FOTO: LENKA HANZLÍKOVÁ

Pobočky Městské knihovny v Praze 11:

Pobočka Jírovcovo náměstí, Jírovcovo nám. 1782/1, tel. 271 913 593,
e-mail: jirovcovo@mlp.cz
■ Pobočka Opatov, Opatovská 1754, tel. 272 918 759, e-mail: opatov@mlp.cz
■ Místní lidová knihovna Prahy 11, V Benátkách 1750, tel. 272 937 431

■

www.praha11.cz
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SPORT

Jedenáctý ročník Malé Kunratické

P

ořadatelem 11. ročníku závodu Malé kunratické je Athletic veteran club ČR. Závod
se poběží v neděli 22. října 2006 od 11.00
hodin. Start středně těžkého krosu je v ulici
U Mlýna v Praze 4 Kunraticích, z téhož místa,
odkud startuje Velká kunratická. Délka závodu
je upravena na 3 250 metrů. Prezentace jednotlivých závodníků proběhne u altánku v blízkosti startu od 9.30 do 10.45 hodin, startovné
činí 30 Kč. Závodníci budou rozděleni do jednotlivých skupin: muži do 39 let, dále 40-49
let, 50-59 let, 60-69 let, nad 70 let a ženy do
34 let, dále 35-44 let, 45-54 let, nad 55 let.

Všichni závodníci svou přihláškou ke startu
současně stvrzují, že jsou zdrávi a běží na vlastní nebezpečí. Výsledky budou vyhlášeny po
doběhu posledního závodníka. Pro první tři
vítěze v každé kategorii jsou připraveny zajímavé věcné ceny. Přihlášky na závody a bližší
informace získáte u paní Růženy Sochorcové na
telefonu 241 492 018, nebo u Květy Valentové
na telefonu 272 933 355, 950850423, e-mail:
valentova@hzs.mepnet.cz. A pokud se vám
nechce závodit, přijďte se alespoň podívat
◗
a podpořit své favority. Těšíme se na vás.
Květa Valentová

Raqs sharqi
T

Tanečnice břišního tance.
FOTO: IVA MYŠULKOVÁ

ahle slova jsou pro většinu lidí jistě záhadou, ale
některé ženy a dívky jejich překlad z arabštiny
už znají, protože jejich obsah se jim stal krásným
koníčkem. Ony vědí, že jde o tanec Východu. Ať
už se u nás nazývá orientální nebo nepřesně jen
břišní, tančí jej stále více žen. A nejen pro jeho
atraktivnost, ale hlavně pro příjemné pocity a terapeutické účinky. Jemné pohyby všech částí těla při
něm prozrazují prvky prapůvodního tanečního
pohybu ženy, která žila v dávných dobách na Blízkém východě, v Indii, v Africe. A po několika tisíciletích je tenhle nejstarší tanec i v Evropě stále
oblíbenější. Proč? Protože ženy každého věku, včetně malých děvčátek, se v něm nalezly. V ladných
pohybech objevily svou mnohdy potlačenou, jindy
zapomenutou ženskost, prociťují svou osobnost
a zbavují se stresu. Přiznávají, že je přitahuje jemnost a smyslnost pohybů i melodická orientální

Cykloturistický oddíl přijme nové členy
H

ledáme chlapce a dívky ze 3.–5., respektive 6.–8. tříd ZŠ, kteří rádi jezdí na kole, chodí do
přírody i jinak sportují. Jsme cykloturistický oddíl UFO a na Jižním Městě působíme již déle
než 10 let. Naším cílem je zpříjemnit dětem všední odpoledne prostřednictvím rekreační jízdy na
kole, sportu a skupinových her. Scházíme se pravidelně vždy ve středu od 16.30 před vchodem
Gymnasia Jižní Město, Tererova 2135. Schůzky trvají dvě hodiny. Do října a od dubna jezdíme
na kolech v okolí Jižního Města, proto je nutné, aby každý měl horské nebo trekingové kolo a cyklistickou helmu. Od
listopadu do března pak
chodíme do tělocvičny
nebo do klubovny, kde
se věnujeme tréninku
a teoretické přípravě
(servis kola, dopravní
předpisy apod.). Pro
přihlášení a bližší informace navštivte některou
z našich schůzek nebo
www.oddil-ufo.wz.cz,
případně zavolejte na
tel. 737 845 198 – oddíl
mladší UFOuni (Jaroslav Hejný), nebo
602 767 305 – oddíl
starší UFOuni (Jiří
Kukačka).
◗
Jaroslav Hejný
Členové Cykloturistického oddílu UFO na výletě. FOTO: JIŘÍ KUKAČKA
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Loňští závodníci Malé Kunratické.
FOTO: KVĚTA VALENTOVÁ

hudba. Pak zjišťují, že tanec jim přináší i duševní
uvolnění, zvedá sebevědomí, uvolňuje krásné ženské emoce. Brzy začnou mizet potíže psychické
i fyzické – s klouby, s páteří, problémy zažívací,
gynekologické, různé křeče a bloky. A co je pro nás
ženy velmi podstatné – pro tento druh pohybové
aktivity není žádný vzhled postavy překážkou, ať už
jsme štíhlejší nebo tzv. při těle, vysoké nebo malé.
Roli tu nehraje ani míra talentu. Často mnohá z nás
s údivem zjistí, že je jí jako ženě prostě dán.
Na Jižním Městě už na několika místech kurzy
orientálního tance fungují, ale chybí třeba v tak pěkném koutě, jako je část Roztyl u Krčského lesa. Zvu
vás všechny, které chcete rozvinout svou ženskou
energii, do Centra zeleného zdraví nebo ZŠ Pošepného náměstí. A připomínám: ani věk (má kamarádka tančí v 55 letech), ani postava, ani míra
talentu nerozhoduje. Podrobné informace a přihláš◗
ka: tel. 728 245 858 nebo www.maureen.cz.
Iva Myšulková-Maureen

FITRELAX – CVIČENÍ
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
CVIČENÍ PRO RODIČE
S DĚTMI OD 2 DO 5 LET
– rozvoj obratnosti, hudebně pohybové
hry, péče o držení těla, akrobacie,
využití náčiní a nářadí, rozvoj
senzomotoriky, psychomotoriky
a sociálních kontaktů.
OD 2. října
vždy V PONDĚLÍ 16:30–17:30 hod.
MODRÁ ŠKOLA v ul. KUPECKÉHO
u stanice metra HÁJE.
Příchod do tělocvičny přes hřiště.
CVIČENÍ PRO ŽENY
– aerobní zátěž – trénink srdečněcévního systému, posilování – tvarování
postavy a prevence bolestí v zádech,
strečink a relaxace, využití overballů,
dynabandů, základy dalších metod.
OD 25. září
vždy V PONDĚLÍ VE 20:00
v ZŠ K MILÍČOVU

www.praha11.cz
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KOMUNÁLNÍ VOLBY

Volby v městské části Praha 11
P

o červnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nás čekají ve dnech
20.–21. října 2006 volby do zastupitelstev obcí.
Občané naší městské části budou v těchto
volbách rozhodovat, kdo je bude po příští čtyři
roky zastupovat v Zastupitelstvu hlavního
města Prahy a v Zastupitelstvu městské části
Praha 11.
Do Zastupitelstva hlavního města Prahy
budeme vybírat 70 členů, do Zastupitelstva
městské části Praha 11 budeme volit 45 členů.
O době a místě konání voleb jste informováni oznámením starostky naší městské části.
Volební okrsky a volební místnosti jsou stejné jako v minulých volbách.
Volič

Právo volit má občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a má trvalý pobyt
na území naší městské části.
Voličem může být i občan členského státu
Evropské unie, který v den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a to v případě, že
požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
Mimo trvalé bydliště ve volbách do zastupitelstev obcí volit nelze. Voličský průkaz se
nevydává.
Prokazování totožnosti

Připomínáme, že volič ve volební místnosti
musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. V této souvislosti doporučujeme
zkontrolovat si dobu platnosti občanského průkazu a případně, vzhledem ke lhůtám, požádat
na oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů našeho úřadu o vydání občanského
průkazu nového.
Volič cizinec, který je zapsaný v dodatku
stálého seznamu voličů, prokáže po příchodu
do volební místnosti okrskové volební komisi
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem
o povolení k pobytu.
Hlasovací lístky

Nejpozději tři dny přede dnem konání voleb
voliči obdrží hlasovací lístky – jeden pro volby
do Zastupitelstva hlavního města Prahy a jeden
pro volby do Zastupitelstva městské části Praha
11. V záhlaví hlasovacího lístku, který může být
vytištěn i oboustranně, je uveden název zastupitelstva a počet členů zastupitelstva, jež má být

Oznámení o době a místě konání
voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy

a do Zastupitelstva městské části Praha 11
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1. Volby do Zastupitelstva hlavního města
Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 11
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zvoleno. Na hlasovacím lístku jsou ve sloupcích
podle vylosovaného pořadí uvedeny všechny
volební strany a jejich kandidáti, kteří v daném
volebním obvodu kandidují, a to v pořadí určeném volební stranou. Volič disponuje takovým
počtem hlasů, kolik členů zastupitelstva v daném
volebním obvodu má být zvoleno. Volič si při
rozhodování o kandidátech může zvolit jednu ze
tří možností úpravy hlasovacích lístků:
Volič může označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem volební strany
s kandidáty pouze jednu volební stranu –
v tomto případě dává hlas všem kandidátům
označené volební strany v pořadí uvedeném na
hlasovacím lístku. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana,
byl by takový hlas neplatný.
Volič může rozdělit své hlasy označením
křížkem v rámečku před jménem jednotlivých
kandidátů, pro které hlasuje, mezi kandidáty
volebních stran uvedených na hlasovacím lístku, ale jenom do celkového počtu členů zastupitelstva, kolik je v daném obvodě voleno.
Počet členů zastupitelstva, který má být v obci
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo tímto způsobem označeno více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat. Volič
může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany nejvýše
jednu volební stranu, a zároveň může označit
křížkem v rámečku před jménem kandidáta
i další kandidáty, a to v libovolných samostatných sloupcích ostatních volebních stran –
v tomto případě dává hlas jednotlivým kandidátům označeným křížkem, a poté v pořadí
tolika kandidátům označené volební strany,
kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů. (Pro názornost uvádíme příklad: Ve
volebním obvodu se volí 45 členů zastupitelstva
– křížkem označím v záhlaví jednu volební stranu a dalších pět jednotlivých kandidátů ve
sloupcích jiných volebních stran uvedených na
hlasovacím lístku. Takto volím pět jednotlivých
kandidátů označených křížkem a v pořadí prvních 40 kandidátů ve sloupci křížkem označené volební strany.) Pokud by byla tímto
způsobem označena více než jedna volební
strana nebo více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do
úřední obálky.
se uskuteční v pátek dne 20. října 2006
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
2. Místa konání voleb najdete na str. 19 až
22 – volební okrsky.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství

Zastupitelstvo MČ Praha 11

ZAREGISTROVANÉ
VOLEBNÍ STRANY
(podle losem stanoveného pořadí
na hlasovacím lístku )
■

Chodovské hnutí pro Prahu

■

Komunistická strana Čech a Moravy

■

Česká strana sociálně demokratická

■

STRANA ROVNOST ŠANCÍ

■

Občanská demokratická strana

■

Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)

■

SNK Evropští demokraté

■

Volba pro město

■

Strana zelených

■

Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo do úřední obálky vloží
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Přenosná volební schránka

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat náš úřad (pí. Henychová,
tel. 267 902 391) nebo ve dnech voleb přímo
okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Mimořádné úřední hodiny

V případě nouze, při odcizení, ztrátě nebo
poškození, lze požádat o vydání občanského
průkazu bez strojově čitelné zóny ve zkrácených
lhůtách pro vyhotovení. K žádosti o vydání
tohoto průkazu se předkládají dvě fotografie
a rodný list.
Oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 11
Vidimova 1324 :
20. října 2006 – pátek: 8.00–22.00 hod.
21. října 2006 – sobota: 8.00–14. 00 hod. ◗
Odbor vnitřních věcí ÚMČ Praha 11
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
V Praze dne 18. 9. 2006
◗
Marta Šorfová,
starostka městské části Praha 11
www.praha11.cz
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V okrsku č. 947 je místnost v:
SŠ managementu a služeb, s. r. o., Schulhoffova 844

Brechtova
Hekrova

K Horkám

824; 825; 826; 827; 846; 847; 848; 849; 850;
811; 812; 813; 814; 815; 816; 817; 818; 819;
820; 821; 822; 823; 851; 852; 853;
924

V okrsku č. 948 je místnost v:
SŠ managementu a služeb, s. r. o., Schulhoffova 844

Brechtova
Dubnova
Hekrova
Matúškova
Mírového hnutí

780; 781; 828; 829; 830
celá ulice
805; 806; 808; 809; 810
782; 783; 784; 785; 786; 787; 795; 796; 831
868; 869

V okrsku č. 949 je místnost v:
SŠ managementu a služeb, s. r. o., Schulhoffova 844

Brechtova
Květnového vítězství
Matúškova
Schulhoffova

777; 778; 779
772; 773; 774; 775;776
802; 803
788; 789; 790; 791; 792; 793; 794

V okrsku č. 950 je místnost v:
SŠ managementu a služeb, s. r. o., Schulhoffova 844

Boháčova
celá ulice
Demoliční
celá ulice
Květnového vítězství 2; 20; 35; 40; 115; 116; 117; 160; 166; 491; 492;
493; 494; 495; 496; 875; 938
Matúškova
797; 798a; 799; 800; 801; 804
Mírového hnutí
33
Schulhoffova
844; 856; 857; 858; 859
1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012
Starobylá
U Rybářství
ce lá ulice
V okrsku č. 951 je místnost v: ZŠ Mendelova 550

Hviezdoslavova

501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509;
510; 511; 512; 513; 514; 515; 516
celá ulice
Kazimírova
Kryštofova
celá ulice
Květnového vítězství 945
Mirošovská
celá ulice
Nad Úpadem
273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281;
282; 283; 284; 294; 296; 297; 298; 299; 300;
301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309;
310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318;
319; 320; 321; 402; 403; 404; 405; 406; 407;
408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416;
417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 433;
434; 435; 436; 437; 438; 439; 440
Pacajevova
celá ulice
Prašná
celá ulice
Stachova
425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432
Staňkova
441; 442; 443; 444
Starobylá
3; 4; 6; 45; 222; 236; 242; 245; 246; 497; 498;
873; 881; 910
U Přehrady
celá ulice
celá ulice
U Transf. stanice
Výstavní
75; 96; 99; 136; 142; 169; 170; 178; 211; 230;
943
Wagnerova
celá ulice
Za Rybářstvím
celá ulice

V okrsku č. 952 je místnost v: ZŠ Mendelova 550

Jarešova
K Jezeru
Mandova
Nad Úpadem
Plickova
Stachova

www.praha11.cz

celá ulice
celá ulice
celá ulice
198; 199; 233; 234; 217; 244; 887; 888; 889;
890; 894; 896; 901; 903; 906; 947
551; 552; 553; 880;
51; 103; 135; 164; 167; 174; 184; 187; 213; 214;
237; 285; 286; 287; 288; 518

Staňkova

V Hájích

19
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194; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255;
256; 257; 258; 259; 268; 269; 270; 271; 272;
872; 882; 883; 884; 886; 895; 898; 907; 911;
915; 918; 919; 922; 932; 933; 936; 939; 948;
celá ulice

V okrsku č. 953 je místnost v: ZŠ praktická, Kupeckého 576

Anežky Malé
Arkalycká
Emilie Hyblerové
Hviezdoslavova
Kosmická
Kupeckého
Opatovská

celá ulice
celá ulice
527; 528; 529
519; 520
748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756;
celá ulice
870; 871; 874

V okrsku č. 954 je místnost v: ZŠ praktická, Kupeckého 576

Anny Drabíkové
Emilie Hyblerové
Hviezdoslavova
Kosmická

celá ulice
521; 522; 523; 524; 525; 526; 530; 531; 532;
533;
666
537; 746; 747

V okrsku č. 955 je místnost v: ZŠ Mendelova 550

Horčičkova
Kosmická
Mendelova

celá ulice
739; 740; 741; 742; 743; 744; 745
538; 539; 540; 541; 542; 543; 550

V okrsku č. 956 je místnost v: ZŠ Mendelova 550

Kropáčkova
Mendelova
Plickova

celá ulice
554; 555; 556; 665; 737; 738; 879;
564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572

V okrsku č. 957 je místnost v: ZŠ Mendelova 550

Janouchova
Nešporova
Štichova
Výstavní

671
573; 574; 575
577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585;
586; 587; 588; 647; 648; 649; 650; 651; 652;
653; 654; 668
845; č.e.2

V okrsku č. 958 je místnost v: ZŠ K Milíčovu 674

Borošova
Exnárova
Ke Cvičišti
K Milíčovu
Klivarova
Otická
Rašova
Štichova

634; 635; 636
celá ulice
celá ulice
100; 854
celá ulice
celá ulice
celá ulice
637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645;
646

V okrsku č. 959 je místnost v: ZŠ K Milíčovu 674

Borošova
Janouchova
K Milíčovu
Mejstříkova
Štichova

629; 630; 631
655; 656; 670
734
624; 625; 626; 627; 628
589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596; 597;
598; 599; 600

V okrsku č. 960 je místnost v: ZŠ K Milíčovu 674

Hlavatého
Janouchova
Kulhavého

621; 622; 623; 662; 663; 664
657; 658; 659; 660; 661
669

V okrsku č. 961 je místnost v: ZŠ K Milíčovu 674

Hlavatého
K Milíčovu
Křtinská
Mejstříkova
Ocelíkova
Steinerova
Stříbrského

618; 619; 620
674
celá ulice
609; 610; 611; 612; 613; 614;
672
601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 667
675; 676; 677; 678
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V okrsku č. 962 je místnost v: ZŠ K Milíčovu 674

Mnichovická
Novomeského
Ocelíkova
Stříbrského

celá ulice
690; 691; 692; 693
712; 713; 714
679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687;
688; 689

V okrsku č. 963 je místnost v: ZŠ K Milíčovu 674

Cyprichova
Sulanského
Tatarkova

celá ulice
694; 695; 696; 697; 698; 699; 700;
721; 722; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732;
733

V okrsku č. 964 je místnost v: ZŠ praktická, Kupeckého 576

Bajkonurská
Steinerova
Tatarkova

736
735
723; 724; 725

V okrsku č. 965 je místnost v: ZŠ Ke Kateřinkám 1400

Doubravická
Jažlovická

Novomeského

1310; 1311
1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318;
1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1499; 1764;
1765; 1766; 1767; 1768; 1769
2139

V okrsku č. 966 je místnost v: ZŠ Ke Kateřinkám 1400

Bohúňova
Doubravická

Jažlovická
Vidimova

1342
1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307;
1308; 1309
1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332;
1333; 1334; 1335; 2119
1324; 1325

V okrsku č. 967 je místnost v: ZŠ Ke Kateřinkám 1400

Bohúňova

Tererova

1336; 1337; 1338; 1339; 1340; 1343; 1344;
1345; 1346; 1553
1341; 1347; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352;
1353; 1354; 1355; 1356

V okrsku č. 968 je místnost v: ZŠ Ke Kateřinkám 1400

Bohúňova
Modletická
Opatovská
Tererova

1552
1388; 1389; 1390
1550; 1753; 1754
1357; 1358; 1399; 1551; 2135

V okrsku č. 973 je místnost v: ZŠ a SŠW, Křejpského 1501

Křejpského
Lečkova

V okrsku č. 974 je místnost v: ZŠ a SŠW, Křejpského 1501

Jašíkova
Křejpského

Ke Škole
Modletická

1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1400; 1403;
1404; 1405; 1406
1397; 1398
1391; 1401; 1402

V okrsku č. 970 je místnost v: ZŠ Ke Kateřinkám 1400

Ke Kateřinkám
Radimovická
Zdiměřická

1407; 1408; 1409; 1410; 1411
celá ulice
1412

V okrsku č. 971 je místnost v: ZŠ Ke Kateřinkám 1400

Chomutovická
Zdiměřická

celá ulice
1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1430; 1431;
1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1437; 1438;
1439; 1440; 1441; 1442; 1445; 1446; 1447;
1448; 1449; 1450

V okrsku č. 972 je místnost v: ZŠ a SŠW, Křejpského 1501

Nad Opatovem
Šalounova
U Chodov. hřbitova
Zdiměřická
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celá ulice
celá ulice
celá ulice
1451; 1452; 1453; 1454; 1455

1532; 1533; 1534
1501; 1502; 1503; 1512; 1513; 1514; 1523;
1524; 1525; 1526; 1527; 1528; 1529; 1530;
1531; 2276

V okrsku č. 975 je místnost v: ZŠ a SŠW, Křejpského 1501

Jašíkova
Jeřábkova
Opatovská
V Jezírkách

1535; 1536; 1537; 1656
1456
1763
celá ulice

V okrsku č. 976 je místnost v: ZŠ a SŠW, Křejpského 1501

Jeřábkova
Konstantinova
Metodějova

1457; 1458; 1459; 1460; 1461; 1462
1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1475; 1476;
1477; 1478; 1479; 1480; 1500
celá ulice

V okrsku č. 977 je místnost v: ZŠ a SŠW, Křejpského 1501

Černockého
Konstantinova

Michnova

celá ulice
1481; 1482; 1483; 1484; 1488; 1489; 1490;
1491; 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497;
1498;
1624; 1625

V okrsku č. 978 je místnost v: ZŠ praktická, Kupeckého 576

Michnova
Podjavorinské

1602; 1620; 1622; 1623; 1626
1600; 1601; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607;
1608; 1609

V okrsku č. 979 je místnost v: ZŠ Mikulova 1594

Bachova
Michnova
Podjavorinské
Vejvanovského

1566
1621
1595; 1596; 1597; 1598;
celá ulice

V okrsku č. 980 je místnost v: ZŠ Mikulova 1594

Bachova
Hviezdoslavova
Mikulova

V okrsku č. 969 je místnost v: ZŠ Ke Kateřinkám 1400

Ke Kateřinkám

1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509; 1510;
1511; 1752;
1515; 1516; 1517; 1518; 1519; 1520; 1521;
1522

1567; 1568; 1755
2250
1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577;
1578; 1579; 1580; 1581 1582; 2118; 2209;
2210

V okrsku č. 981 je místnost v: ZŠ Mikulova 1594

Bachova

Mikulova
V Průčelí

1569; 1570; 1584; 1585; 1586; 1587; 1588;
1589; 1590; 1591; 1592; 1593
1583; 1594
1653; 1655

V okrsku č. 982 je místnost v: ZŠ Mikulova 1594

Květnového vítězství
Machkova
V Průčelí
Ženíškova

1864; 1865; 1866; 1867; 2126
1646; 2127; 2128; 2129
1648; 1649; 1650; 1651; 1652; 1654
1647; 2121; 2122; 2123; 2124; 2125; 2130

V okrsku č. 983 je místnost v: ZŠ Květnového vítězství 1554

Květnového vítězství 1627; 1628; 1629
Machkova
1642; 1643; 1644; 1645
Markušova
celá ulice

V okrsku č. 984 je místnost v: ZŠ Květnového vítězství 1554

Brandlova

1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563;
1564; 1565; 1599; 1639; 1640; 1641; 2236
Chalupkova
1364; 1365; 1366; 1367
Květnového vítězství 1554
www.praha11.cz
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V okrsku č. 985 je místnost v: ZŠ Květnového vítězství 1554

Brandlova
Hněvkovského

1380; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385; 1386
1372; 1373; 1387

V okrsku č. 986 je místnost v: ZŠ Květnového vítězství 1554

V okrsku č. 990 je místnost v: ZŠ Donovalská 1684

Donovalská
Leopoldova

Chalupkova
1368; 1369; 1370; 1371
Hněvkovského
1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1379
Květnového vítězství 1361; 1362; 1363

Samohelova

V okrsku č. 987 je místnost v:
ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57

7. května

Benkova
Dunovského
Ke Stáčírně
Klecandova
Květnového vítězství
Mokrá
Stýblova
Valentova
Vápeníkova

177; 301; 340; 358; 551; 552; 688; 940
celá ulice
663; 840; 1167; 2289
celá ulice
53; 57; 58; 59; 60; 123; 401; 763; 859; 886; 982;
1076; 1119; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743;
2023
334; 365; 387; 407; 456; 535; 550; 677; 1129;
1130; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1287;
1288; 1289; 1291
celá ulice
1726; 1727; 1728; 1729; 1730; 1731; 1732;
1733; 1734; 1735; 1736; 1737; 1738
158; 200; 201; 675; 1139

V okrsku č. 988 je místnost v: ZŠ Donovalská 1684

Benkova
Brodského

Donovalská
Ke Stáčírně
Kolmistrova
Mokrá
Vápeníkova
Zimákova

850; 1105; 2324
1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669;
1670; 1676; 1677; 1678; 1679
1662; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 2222
2292
celá ulice
952
186; 964; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136;
1137; 1138
celá ulice

V okrsku č. 989 je místnost v:
ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57

Brechtova
Dobrovolského
Donovalská

473; 475; 476; 503; 508; 594; 786; 1080
celá ulice
393; 420; 432; 433; 467; 468; 471; 528; 632;
652; 678; 721; 750; 754; 759; 761; 796; 808;
876; 1070; 1150; 1152; 1183; 1184; 2313
Hejplíkova
celá ulice
K Horkám
2284
Ke Skále
celá ulice
Ke Stáčírně
č.e.7; 150; 421; 444; 504; 512; 523; 591; 602;
607; 687; 795; 954; 1082; 1111; 1143; 2268;
2270; 2272
Květnového vítězství 133; 134; 135; 138; 139; 140; 164; 332; 345;
346; 361; 451; 499; 506; 520; 533; 547; 615;
616; 620; 730; 1099
Leopoldova
87; 417; 443; 640; 667; 819; 888; 902; 946; 984;
1107; 1114; 1164; 1186; 2138
Majerského
celá ulice
Mírového hnutí
2137
Nedbalova
celá ulice
Pištěkova
celá ulice
Rujanská
celá ulice
Šperlova
celá ulice
Švecova
celá ulice
V Opatově
celá ulice
Volkovova
celá ulice
Vycpálkova
celá ulice
Ženíškova
629; 635

www.praha11.cz
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1658; 1659; 1660; 1661
1680; 1681; 1682; 1683; 2040; 2041; 2042;
2043; 2044; 2045; 2046;
2050; 2051; 2052

V okrsku č. 991 je místnost v:
ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57

Bartůňkova
Lažanského
Malebná
Na Sádce
Nad Lomy
Pod Vodojemem
Saudkova
Starochodovská

Švabinského

U Kolonie
V Lomech
Valentova

63; 71; 81; 82; 143; 151; 168; 181; 229; 292;
293; 294; 295; 296; 297; 298; 322; 348; 366;
385; 445; 484; 485; 486; 522; 548; 605; 723;
767; 801; 802; 804; 805; 806; 813; 865; 934;
935; 936; 937; 938; 939; 949; 959; 991; 1068;
1109; 1168
celá ulice
celá ulice
1040; 1041; 1042; 1043; 1044; 1045; 1046;
1047; 1048; 1049; 1056; 1057; 1058; 1059;
1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1065; 1066
155; 157; 189; 193; 343; 601; 837; 1277; 1296;
1745; 1746; 1747; 1748; 1749
celá ulice
celá ulice
celá ulice
5; 28; 35; 75; 78; 79; 142; 149; 156; 159; 160;
161; 165; 166; 170; 171; 172; 173; 174; 175;
180; 194; 195; 196; 197; 198; 205; 245; 246;
254; 483; 500; 507; 509; 519; 521; 529; 530;
546; 579; 604; 674; 732; 755; 845; 866; 891;
950; 985; 988; 1087; 1110; 1116; 1128; 1142;
2286
114; 265; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286;
287; 288; 289; 290; 291; 321; 329; 333; 336;
351; 352; 374; 391; 405; 411; 431; 439; 440;
448; 453; 454; 477; 481; 488; 498; 517; 816;
922; 923; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930;
931; 932; 933; 1000
798; 814; 848; 870; 907
celá ulice
1744

V okrsku č. 992 je místnost v:
ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57

7. května
K Dubu
K Remízku
Ke sv. Izidoru
Malebná

Medkova
Na Sádce
Skřivanova
Starochodovská
Švabinského
U Kolonie
V Benátkách
Verdiho
Zakouřilova

80; 144; 145; 211; 212; 213; 214; 242; 264; 267;
268; 270; 273; 310; 1146
celá ulice
celá ulice
celá ulice
869; 875; 878; 879; 880; 889; 890; 894; 895;
897; 900; 904; 908; 912; 914; 942; 947; 960;
983; 994; 1085; 1086; 1089; 1127; 1140; 1166;
1172; 2322
celá ulice
659; 780; 787
celá ulice
15; 16; 41; 52; 65; 66; 73; 335; 684; 714; 1359;
1360; 1750
217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225;
231; 232; 233; 240; 241; 243; 244; 248; 252;
259; 269
274
celá ulice
celá ulice
celá ulice
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V okrsku č. 993 je místnost v: ZŠ Donovalská 1684

Benkova

Donovalská
Kahovská
Ledvinova

304; 518; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701;
1702
1725
celá ulice
86; 1707; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713;
1714; 1715; 1716; 1717

V okrsku č. 994 je místnost v: ZŠ Donovalská 1684

Benkova

Brodského
Donovalská
Kunínova
Ledvinova

1685; 1686; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691;
1692; 1693; 1694; 1695
1671; 1672; 1673; 1674; 1675;
1684; 1862; 1863
celá ulice
1718

Roztylská
Vojtíškova

celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
1176
celá ulice
celá ulice
1267
celá ulice
828; 1001; 1098; 1106; 1272; 2297
celá ulice
celá ulice
celá ulice

Holušická
Hrabákova
Petýrkova

Nechvílova
Zlešická

Filipova
Hrabákova
Krejnická
Pošepného nám.

Malenická
Zlešická

celá ulice
1829; 1830; 1831; 1835; 1836; 1837; 1838;
1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845;
1853; 1854; 1855; 1856; 1857; 1858; 1859
1860; 2136; 2142; 2143; 2258
1828

1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816;
1817; 1818; 1819; 1827
1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826;
1832; 1833; 1834
1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852

1782; 1783
1792; 1793; 1794; 1795; 1796; 1797; 1798;
1799; 1800; 1801; 1802; 1803
celá ulice
1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809
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celá ulice
1868; 1869;
1875; 1876;
1884; 1885;
1891; 1892;
1898; 1899

1870;
1877;
1886;
1893;

1871;
1878;
1887;
1894;

1872;
1879;
1888;
1895;

1873;
1880;
1889;
1896;

2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011; 2012
celá ulice
1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 2000;
2001
2021
2022
celá ulice

V okrsku č. 1005 je místnost v: ZŠ Pošepného náměstí 2022

Gregorova
Hrudičkova
Na Ovčíně
Tomíčkova

1874;
1881;
1890;
1897;

celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice

V okrsku č. 1006 je místnost v: ZŠ Pošepného náměstí 2022

Babákova

Blatenská
Hrdličkova
Kaplanova
Kloboukova
Kloknerova
Koštířova

2149; 2150; 2151; 2152; 2153; 2154; 2155;
2184; 2185;
celá ulice
2173; 2174; 2175; 2176; 2177; 2186; 2187;
2188; 2189
celá ulice
2170; 2171; 2172;
celá ulice
celá ulice

V okrsku č. 1007 je místnost v: ZŠ Pošepného náměstí 2022

Babákova

Brehmova
Hněvkovská
Hrdličkova
Hvožďanská
Kloboukova

V okrsku č. 999 je místnost v:
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

Hroncova
Jarníkova

1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987;
1988; 1989; 1990; 1999
celá ulice
1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974
1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997

V okrsku č. 1004 je místnost v: ZŠ Pošepného náměstí 2022

Augustinova

V okrsku č. 998 je místnost v:
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

Jírovcovo nám.
Láskova

1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948;
1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955;
1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962;
1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 2254

V okrsku č. 1003 je místnost v: ZŠ Pošepného náměstí 2022

Dědinova

V okrsku č. 997 je místnost v:
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

Láskova

celá ulice
1904
celá ulice
č.e.8; 2232;
1930
celá ulice

V okrsku č. 1001 je místnost v: ZŠ Pošepného náměstí 2022

Petýrkova

Dědinova

V okrsku č. 996 je místnost v:
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám.1782

Cigánkova
Nechvílova

Hráského
Jarníkova
Klírova
Roztylská
Šustova
V Parku

V okrsku č. 1002 je místnost v: ZŠ Pošepného náměstí 2022

V okrsku č. 995 je místnost v:
TOP Hotel Praha, Blažimská 1781

Archivní
Babická
Blažimská
Chodovecké nám.
Čenětická
Daimlerova
Divišovská
Klapálkova
Klíčova
Kvovízská
Lešanská
Nad Pahorkem
Obrovského
Pod Chodovem
Šternovská
Türkova
U Nové dálnice
U Stojanu
Zastrčená

V okrsku č. 1000 je místnost v:
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

Komárkova

2156; 2157; 2158; 2159; 2160; 2161; 2162;
2198; 2199; 2200; 2201
celá ulice
celá ulice
2196; 2197; 2204; 2205; 2206; 2207; 2208
celá ulice
1175; 1178; 1179; 1180; 1182; 1199; 1201;
1202; 1206; 1210; 1212; 1213; 1215; 1218;
1219; 1224; 1226; 1231; 1235; 1236; 1239;
1246; 1256; 1261; 1263; 1264; 1265; 1298;
2163; 2164; 2165; 2190; 2191; 2192; 2193;
2194; 2195; 2202; 2203; 2223; 2224; 2225;
2226; 2227; 2228; 2229; 2230; 2256; 2261;
2262; 2263; 2266; 2269; 2271; 2279; 2303
celá ulice
www.praha11.cz
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Velkoobjemové kontejnery ve IV. čtvrtletí 2006
O

dbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
(dále jen VOK) na občanský odpad budou ve
IV. čtvrtletí 2006 přistaveny na Jižním Městě
v níže uvedených termínech.
OŽP zároveň upozorňuje, že velkoobjemové
kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, určeny pouze pro velkoobjemový
odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající
při podnikatelské činnosti. Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy, ředidla apod.

▼ Valentova (parkoviště proti čp. 1737)
17.–18. 10., 21.–22. 11., 19.–20. 12.
▼ Ženíškova x Květ. vítězství
17.–18. 10., 21.–22. 11., 19.–20. 12.
■

Umístění velkoobjemových kontejnerů
na odpad ve IV. čtvrtletí 2006

Přistavení VOK do 14 hod., odvoz VOK následující den. V případě přeplněnosti bude VOK
odvezen dříve.
JIŽNÍ MĚSTO I
▼ A. Malé
10.–11. 10., 14.–15. 11., 12.–13. 12.
▼ Bachova x Mikulova
10.–11. 10., 21.–22. 11.
▼ Bachova (na konci u TS)
31. 10.–1. 11., 12.–13. 12.
▼ Blažimská x Klapálkova
17.–18. 10., 21.–22. 11., 19.–20. 12.
▼ Brandlova (za Startem)
3.–4. 10., 17.–18. 10., 31. 10.–1. 11.,
14.–15. 11., 28.–29. 11., 12.–13. 12.
▼ Brodského (vedle čp. 1671)
24.–25. 10., 28.–29. 11.
▼ Doubravická
10.–11. 10., 14.–15. 11., 12.–13. 12.
▼ Hlavatého
10.–11. 10., 14.–15. 11., 12.–13. 12.
▼ Chomutovická
10.–11. 10., 14.–15. 11., 12.–13. 12.
▼ Konstantinova
10.–11. 10., 24.–25. 10., 7.–8. 11.,
21.–22. 11., 5.–6. 12.
▼ Kryštofova
24.–25. 10., 28.–29. 11.
▼ Křejpského
10.–11. 10., 24.–25. 10., 7.–8. 11.,
21.–22. 11., 5.–6. 12.
■

Velkoobjemový kontejner na JM.
FOTO: PETR DOUBRAVSKÝ

▼ Ledvinova
3.–4. 10., 7.–8. 11., 5.–6. 12.
▼ Majerského x Samohelova
17.–18. 10., 21.–22. 11., 19.–20. 12.
▼ Matúškova (u Blankytu)
3.–4. 10., 17.–18. 10., 31. 10.–1. 11.,
14.–15. 11., 28.–29. 11., 12.–13. 12.
▼ Michnova (vedle č. p. 1603)
3.–4. 10., 7.–8. 11., 5.–6. 12.
▼ Mnichovická
3.–4. 10., 17.–18. 10., 7.–8. 11., 21.–22. 11.,
5.–6. 12.
▼ Modletická
17.–18. 10., 21.–22. 11., 19.–20. 12.
▼ Mokrá x Zimákova
17.–18. 10., 21.–22. 11., 19.–20. 12.
▼ Plickova
10.–11. 10., 14.–15. 11., 12.–13. 12.
▼ Rujanská x Donovalská (u TS)
17.–18. 10., 21.–22. 11., 19.–20. 12.
▼ Schulhoffova (u čp. 794)
3.–4. 10., 7.–8. 11., 5.–6. 12.
▼ Stachova
24.–25. 10., 28.–29. 11.
▼ Štichova
10.–11. 10., 24.–25. 10., 7.–8. 11.,
21.–22. 11., 5.–6. 12.

JIŽNÍ MĚSTO II + STARÝ CHODOV

▼ Dědinova x Filipova
9.–10. 10., 13.–14. 11., 11.–12. 12.,
27.–28. 12.
▼ Gregorova x Hrudičkova
9.–10. 10., 13.–14. 11., 11.–12. 12.,
27.–28. 12.
▼ Hráského x Šustova
2.–3. 10., 6.–7. 11., 4.–5. 12., 18.–19. 12.
▼ Hrdličkova x Blatenská
9.–10. 10., 13.–14. 11., 11.–12. 12.,
27.–28. 12.
▼ K Dubu
2.–3. 10., 6.–7. 11., 4.–5. 12., 18.–19. 12.
▼ Krejnická za OC Chrpa (chodník)
9.–10. 10., 13.–14. 11., 11.–12. 12.,
27.–28. 12.
▼ Láskova x Malenická
2.–3. 10., 6.–7. 11., 4.–5. 12., 18.–19. 12.
▼ Lažanského
2.–3. 10., 6.–7. 11., 4.–5. 12., 18.–19. 12.
▼ Nechvílova 1826–29
2.–3. 10., 6.–7. 11., 4.–5. 12., 18.–19. 12.
▼ Petýrkova 1953
9.–10. 10., 13.–14. 11., 11.–12. 12., 27.–28.
12.
▼ Pod Vodojemem
2.–3. 10., 6.–7. 11., 4.–5. 12., 18.–19. 12.
▼ U Nové dálnice
23.–24. 10., 11.–12. 12.
▼ Vojtíškova za OC Meinl (chodník)
2.–3. 10., 6.–7. 11., 4.–5. 12., 18.–19. 12.

Bližší informace získáte na odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325,
Praha 11. Pro oblast Jižního Města I u pana Ing.
Mareše, tel. 267 902 367, pro území Jižního
Města II a starého Chodova na tel. čísle 267
◗
902 320 u pana Doubravského.
Petr Doubravský,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

POHÁDKOVÝ LES 2006

NÁBOR DĚTÍ PRO BADMINTON

V průhonickém parku „Obora“ pořádá Občanské sdružení JAKA 7. a 8. října
2006 Pohádkový les. Od 9.00 do 16.00 hodin čeká na děti a dospělé 2 km
dlouhá trasa večerníčkových postaviček, dětská tombola, lukostřelba, jízda na
koních, plavba na vorech, dětský vláček, skákací hrad, soutěže, hudba
a občerstvení. Děti mají vstupné dobrovolné a dospělí zaplatí za vstup 30,korun. A jak se do průhonického parku dostanete? Kyvadlovou autobusovou
dopravou ze stanice metra Opatov, která bude jezdit v intervalu 15 minut. Bližší
informace o konané akci získáte na www.pohadkovyles.cz nebo www.jaka.cz
a také na telefonech: 731 480 121, 241 931 665 a emailu: jaka@jaka.cz.
Přijďte se podívat na náš Pohádkový les, těšíme se na vás.

Meteor Praha Radotín – má dětskou základnu
na Jižním Městě. V září zahájil nábor pro děti
ve věku od 8 let. Tréninky začátečníků se
konají od 11. září každé pondělí a středu od
16 do 18 hod. v tělocvičně Modré školy,
Kupeckého ulice 576. Zájemci se mohou
v době tréninků osobně hlásit na uvedené
adrese, nebo na telefonu 603 261 981 či
e-mailem na hnilica@iol.cz.
Internet: http://badminton.dweb.cz.

www.praha11.cz
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Slavnostní otevření Sborového
domu Milíče z Kroměříže
P

řed více než padesáti lety vznikl na Spořilově
sbor Českobratrské církve evangelické. Členové sboru tehdy za nepříznivých politických
a ekonomických podmínek svépomocí postavili
skromnou modlitebnu a byt pro faráře. Od té
doby se území sboru značně rozšířilo zejména
výstavbou rozsáhlých sídlišť v okolí. Sborový
objekt svou kapacitou a vybavením aktivitám
sboru už nestačil, a navíc téměř polovina členů
dojížděla z Jižního Města. Již v osmdesátých
letech vznikla myšlenka vybudovat v oblasti Jižního Města sborové středisko, které by zároveň
nabídlo svému okolí prostory k různým aktivitám v sociální a kulturní oblasti. Tento záměr,
který měl výraznou podporu u zahraničních přátel, se však v tehdejších politicko-ekonomických
podmínkách nepodařilo realizovat.

Sborový dům Milíče z Kroměříže.
FOTO: TOMÁŠ BÍSEK

V roce 1998 započala čilá spolupráce mezi
sborem a Občanským sdružením Společnou
cestou, které provozuje v Donovalské ulici
občanskou poradnu a azylový dům. Sbor byl
požádán o pomoc při péči o obyvatele azylového centra, mezi nimiž převažují neúplné rodiny
s dětmi. Návrh postavit sborový dům v areálu
azylového domu vyšel od vedení občanského
sdružení a členové sboru jej vděčně přijali.
Základní kámen sborového domu byl položen v březnu 2003. Budovy na Spořilově bylo
pro dokončení hrubé stavby nezbytné odprodat
a místo shromažďování a života sboru přenést
do občanské poradny. Těsné soužití sborových
aktivit a provozu poradny a azylového domu
občas vyžadovalo oboustranné uskrovnění
a vyšší míru tolerance. Vzniklé provizorium
však přispělo k rozvinutí přátelských vazeb
a spolupráce, v níž chceme pokračovat. Toto
sousedství dává církevnímu sboru příležitost
k tomu, aby se neuzavíral jen do svých témat,
nýbrž aby citlivě vnímal aktuální sociální problémy a přispěl k jejich řešení.
Stavba byla vedle sbírek sboru a celé Českobratrské církve evangelické financována značnou výpomocí zahraničních církví a přátel
zvláště z Německa, Švýcarska a Velké Británie,
a také příspěvky ze Spojených států a Nizozemí.
S vděčností připomínáme vstřícnost městské
části Prahy 11, dar pražského magistrátu, podporu Parlamentu České republiky, příspěvek
Státního fondu životního prostřední na tepelné

Šance pro zdravotně postižené

C

entrum pro zdravotně postižené kraje Praha
(dále jen CZPKP) poskytuje prostřednictvím svých sedmi pracovišť-poraden již patnáct
let řadu služeb pro občany se zdravotním postižením a seniory. Kvalitním poradenstvím a zázemím pro spolkovou činnost si za dobu své
existence získalo velmi dobrou reputaci jak
u svých klientů, tak u státní správy. Snahou
CZPKP je poskytované služby dále rozšiřovat
a zkvalitňovat. Tak k sociálnímu poradenství
postupně přibývaly další aktivity jako např. služby osobní asistence, počítačové kurzy, půjčovna
kompenzačních a ortopedických pomůcek,
doprava klientů nebo časopis Nejsi sám. Veškeré aktivity směřují k vytvoření komplexní služby
pro občany se zdravotním postižením a seniory.
Pro občany Prahy 4, Prahy 11 a Prahy 12 je toto
pracoviště v Jarníkově ulici 1895/23.
Nejdůležitější pro nás a naše klienty v produktivním věku je v tuto chvíli skutečnost, že
náš projekt je financován ze sociálního fondu
EU. Cílem projektu je pomoci zájemcům se
zdravotním postižením k lepšímu postavení na
trhu práce a k větším možnostem zaměstnání
nalézt. Projekt má název Komplexní služby
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napomáhající integraci osob se zdravotním
postižením do společnosti. Komplexními službami je míněna opravdu bohatá nabídka.
Pokud do kteréhokoliv našeho centra přijde
člověk se zdravotním postižením, který si chce
zvýšit kvalifikaci a zlepšit tak své vyhlídky na
trhu práce, nabídneme mu počítačové, jazykové nebo jiné rekvalifikační kurzy, doporučíme
a předvedeme specifické pomůcky, které nejsou
hrazeny zdravotními pojišťovnami (např.
pomůcky pro komunikaci, protiskluzové podložky, modifikované nůžky, balanční sedátka),
a řadu dalších. Umožníme i trénink paměti
nebo třeba absolvování kurzů uměleckých
řemesel (keramika, paličkování aj.). Klientům
bude také k dispozici naše auto s řidičem, takže
zájemcům o další vzdělávání umožníme navštěvovat např. kurzy pořádané v jiné městské části,
než kde bydlí. Předpokládáme, že vzhledem
k přijetí nových zákonů a situaci na trhu práce
vzroste zájem o individuální konzultace týkající se nového zákona o sociálních službách,
o aktivní pomoc při vyhledávání vhodného
zaměstnání, o pomoc při sepisování profesních
životopisů i o pomoc při jednání s možnými

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO
OTEVŘENÍ SBOROVÉHO DOMU
Sobota 7. října
14.00 Den radosti – kulturní program
s vystoupením hudebních skupin –
připravuje Občanské sdružení
Společnou cestou
15.00 představení Lišky Bystroušky
v provedení studentů DAMU
19.00 Večer vděčnosti – slavnostní večer,
při kterém si připomeneme ty, kteří
umožnili výstavbu sborového
domu; v programu vystoupí
houslistka Silvie Hessová
20.30 vystoupení vokální skupiny Kakofon
Neděle 8. října
9.30 slavnostní bohoslužba za
přítomnosti synodního seniora
Joela Rumla; káže Dr. Friedhelm
Borggrefe z Falcké církve
11.15 kantáta Pavla Trojana jr., věnovaná
Milíči z Kroměříže
14.00 oslava 60. výročí založení sboru
a ukončení stavby s pozdravy hostů

čerpadlo a Konta Bariéry Nadace Charty 77 na
výtah pro bezbariérový přístup. Náš dík za
vstřícnost rovněž patří generálnímu dodavateli
stavby, firmě GEOSTAV CZECH, a. s.
Naše provizorium končí. S opatrnou nadějí
pohlížíme do příštích dnů. Cítíme potřebu pozvat
ty, kteří jsou ochotni pozvání slyšet a přijmout.
Náš úmysl je připravit prostor nejen pro vlastní
sborový život, ale nabídnout také širší, i necírkevní využití. Více informací naleznete na http://sporilov.evangnet.cz. V tomto smyslu vás zveme na
naši slavnost do Sborového domu, který se nachází sto metrů od Chodovské tvrze.
◗
Za farní sbor
Tomáš Bísek, farář, a Pavel Hejda, kurátor
zaměstnavateli. A teď důležitá informace –
všechny popisované služby jsou plně hrazeny
z fondů EU, takže uchazečům o vzdělání
a zaměstnání, kteří budou evidováni v našich
centrech, je poskytneme zdarma! Symbolický
poplatek ve výši pěti korun denně bude účtován pouze při zapůjčení specifické pomůcky,
a také za hodinu služby osobní asistence.
Zájemci o zaměstnání z Prahy 4, Prahy 11
a Prahy 12, kteří mají v důsledku ať již svého zdravotního stavu či nedostatečných, zaměstnavateli
však požadovaných znalostí sníženou možnost
najít uplatnění na pracovním trhu, se mohou
zaregistrovat v našem Centru. Neslibuji, že všem
seženeme zaměstnání, ale pomoc při získávání
potřebných znalostí a dovedností jim cestu
k němu jistě usnadní. Pokud vás tento článek
oslovil a chcete být sebevědomější při hledání
zaměstnání, pokud se nechcete spoléhat jen na
sociální dávky, nýbrž chcete mít větší finanční svobodu, navštivte naše Centrum pro zdravotně
postižené pro Prahu 4, Prahu 11 a Prahu 12. ◗
Kontakt: Milena Aneltová,
vedoucí CZP Praha 4, 11 a 12
Jarníkova 1895/23, Praha 4
tel. 271 911 670, 736 509 854
e-mail: czp-p4@volny.cz
Milena Aneltová
www.praha11.cz
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JIŽNÍ MĚSTO

Do čtvrtého desetiletí (8)
Tehdy a dnes

P

očátkem 70. let minulého století bylo
zamýšlené rozsáhlé staveniště Jižního
Města rozděleno do několika úseků, které
měly brzy zaplnit bytové objekty. Zástavba
prostoru postupovala od východu k západu.
V polovině 70. let již směřovala i do úseků
nazvaných Litochleby (podle historické obce)
a Horní a Dolní Opatov (podle pojmenování
polních tratí). Západně od dálnice se ještě stále
pracovalo na polích. Zástavbě v jednom úseku
se u rýsovacích prken projektantů říkalo soubor. Pozemky vyměřené pro soubor Háje se
jako první zaplnily pravidelně uspořádanými
obytnými objekty z panelových dílců.
V Hájích byly ke spatření domy, jejichž stěny
se sotva začínaly tyčit, a jiné, se zamykatelnými vstupními dveřmi a zasklenými okny, jimiž
bylo vidět vytapetované stěny bytů. Do bytů
v takových domech se pak nosily díly vestavěných předsíňových skříní, sektorových kuchyní a jiné poslední náležitosti před dokončením

prací. Kolem často obcházeli čekající budoucí
obyvatelé. V úseku při ulici Anežky Malé se
od konce dubna 1976 již stěhovali do nájemních bytů. Na svahu k přehradě mezitím rostly ulice řadových vilek.
V 90. letech jsme objížděli Jižní Město
s akad. arch. Jiřím Lasovským, jedním z autorů celého stavebního záměru. Sám bydlí za
západním břehem Vltavy, ale bylo zřejmé, že
Praha 11 mu stále leží na srdci. Dojmy z cesty
a zastávek na ní i při následných společných
posezeních daly nahlédnout do jeho pocitů
a vzpomínek. V těchto místech se kdysi pohyboval po polích a staveništěm s vizí, jak by jednou vše mělo vypadat, ale i s tíhou
nejrůznějších požadavků a tlaků z vnějšku.
Nyní mohl srovnávat.
V urbanistické soutěži na pojetí Jižního
Města zvítězil docent Jan Krásný, a ten přizval
Jiřího Lasovského a jeho tým k práci na územním plánu. V týmu i v diskusích s dalšími
odborníky se rodily různé náměty. Po epoše
uplatňování představ některých světových

Počátky nových Hájů
na dobovém snímku.

architektů o potlačení obytných ulic, coby
zastaralých, a éře umísťování velkých obytných
bloků volně do okolní zeleně, se projektanti
vraceli k obytné ulici jako k nosného prvku.
Vlastní Jižní Město bylo původně navrženo do
tří obytných celků-souborů, Litochleby, Opatov a Háje. Každá taková dílčí čtvrť měla navrženo lokální centrum, ve kterém se nacházela –
alespoň na plánech – tzv. občanská vybavenost
a vysoké objekty, do kterých bylo situováno
◗
nerodinné bydlení. (Pokračování.)
Jiří Bartoň

Vhledy do Prahy 11
P

Panoráma od Šeberova.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

řes měsíc již fouká ze strnišť, někdy ještě teple,
jindy už dost chladně. Pohled z polí u Šeberova docela milosrdně skrývá za mírnou terénní
vlnu pruh dálnice. Dává naopak vyniknout panoramatu Jižního Města jako reálného centra okolní zástavby. Přírodní předstupně a nižší i vyšší
zástavba se navzájem nepotírají, ale spíš podporují a ve vzájemné symbióze gradují do příjemného
celku. Zajeďte se někdy podívat za křižovatku
mezi Šeberovem a Hrnčíři. Konečně, dá se tam
◗
také posedět u vína.
Jiří Bartoň

Pruský křížek
K

ovový kříž v krátké Bartůňkově ulici na sebe
letos soustřeďuje víc pozornosti než jindy.
Uplynulo totiž sto čtyřicet let od prusko-rakouské
války, která představovala nepřímý podnět pro jeho
vznik. Rakousko tenkrát rychle prohrálo a pruská
vojska zaplavila Prahu i její tehdejší zázemí. Vojáci bytovali v hospodářských dvorech a usedlostech
a jejich koně byli snad ve všech stájích. Státní úřady
slíbily sedlákům náhrady za vydání, ale trvalo to víc
než rok a půl, než peníze konečně uvolnily. Místní hospodáři s trochou furiantství přijali návrh
litochlebského sedláka Františka Pletichy: peníze
věnují na pořízení kříže na místním hlavním rozcestí, kde už kdysi stával dřevěný kříž, ale dávno
zanikl. Odpradávna se tam cesta dělila na směr do
Průhonic a druhý do Vestce a k Jesenici. Dnes ale
neprojedete přímo do žádného z těch míst. Jen ten
kříž s letopočtem svého vzniku v roce 1868, stále
pečlivě udržovaný rodinou bydlící v sousedství, si
◗
tu spokojeně stojí dál.
Jiří Bartoň

Klíč 10/2006
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UMĚLECKÉ KURZY
PRO VEŘEJNOST
Společnost DUHA,
integrace osob
s mentálním postižením,
vám od října tohoto roku
nabízí za rozumnou cenu
tyto umělecké kurzy:
keramika, savování,
ruční papír
a květináč s mozaikou.
Bližší informace získáte na
www.kurzyduha.wz.cz,
nebo vám je rádi poskytneme
na tel. 274 867 370 či e-mailu:
semelka@duha.nsnet.cz
Přihlášky podávejte nejpozději
do 3. října 2006.

Kříž v Bartůňkově ulici.

FOTO:JIŘÍ BARTOŇ

PODZIMNÍ
ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
Otvíráme v Kulturním centru
Zahrada nové kurzy
aranžování pro začátečníky
a pokročilé.
Budou se konat
v pátek od 17 a 19 hod.,
v pondělí od 18.30 hod.
Kurz má 6 lekcí,
dvakrát v měsíci 1,5 hod.
Začínáme 13. 10. 2006.
Informace na
www.kvetinybabeta.cz.
Přihlášky na tel. 244 911 301
nebo 723 076 722
do 6. 10. 2006.
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Na slovíčko s Markem Drábem

■

V říjnu budete s Kamelotem koncertovat
v Kulturním centru Zahrada, těšíte se?

Určitě, v Zahradě jsme hráli už vloni a moc se
nám tam líbilo. Tamní prostor na nás působil
velice příjemně, vzdušně, byla tam dobrá akustika i atmosféra. Na koncert přišlo tolik diváků, že někteří vzadu museli dokonce stát. Letos
tam budeme hrát 26. října od 19 hodin.
■

Jaké hudební lahůdky máte pro své
fanoušky připraveny?

Po dvouleté pauze jsme 15. září vydali u Monitor EMI nové album, které se jmenuje Modrá
planeta. Je plné písniček, kterými frontman
Roman Horký trochu bilancuje svůj dosavadní
život a reflektuje obyčejné lidské starosti
a radosti. Na výsledném zvuku a aranžích se
projevilo současné složení kapely, a také hosté,
mezi nimi například Milan Nytra a Petr Vavřík ze skupiny Buty nebo David Velčovský. Ve
dvou písních uslyšíte také smyčcové kvarteto,
jehož vystoupení aranžoval právě Míla Nytra.
■

V jakém složení tedy můžeme Kamelot
nyní potkávat?

V kapele jsme čtyři. Roman Horký, odpovědný
vedoucí naší osady, jak říkáme, skládá texty

i hudbu a hraje na kytaru, Jíra Meisner hraje na
basovou kytaru, Pavel Plch na perkuse a bicí,
no, a já hraju na kytaru. Do týmu samozřejmě
patří ještě zvukař a technik – Miloš Hollan
a Dalibor Klusáček.

■

A kde vás kromě Zahrady mohou
fanouškové v nejbližší době potkat?

V rámci vydání nového alba připravujeme sérii
vystoupení, která vyvrcholí dvěma velkými
koncerty v listopadu v pražské Lucerně
a v brněnské aréně Boby. Kromě toho se chystáme za hranice, a to ke slovenským sousedům,
do Bratislavy. Tyto koncerty budou pojaty trochu velkoryseji, diváci se mohou těšit na speciální hosty, větší výpravu apod. Podrobnosti
naleznete na našich webových stránkách na
adrese: www.kamelot-brno.cz.
■

Hudba vás živí, nebo chodíte ještě jinam
do práce? A co vás baví, když zrovna
nepracujete?

Na rozdíl od svých kolegů jsem vždycky chodil
do práce, i když jsem hrál v nějaké kapele nebo
třeba zpíval v muzikálu. Dlužno však dodat, že
to stíhám jen taktak. Pracuji v oblasti investiční výstavby sportovních staveb, ale jak vidíte,

Marek Dráb.

FOTO: JANA JELÍNKOVÁ

moje postava nemá se sportem mnoho společného, leda tak se zápasem sumo. Jako koníček
mám počítače a muziku, tu počítám pořád
mezi koníčky. Jo, a ještě vaření. A to se zas váže
k té mé figuře.
■

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

Řeknu to trochu jinak. Přál bych všem lidem
na světě, aby se měli alespoň stejně dobře jako
já!
◗
Rozhovor vedla Jana Jelínková

Jihoměstská příroda
Ekologické centrum
Toulcův dvůr (1. část)

N

a hranici Hostivaře a Jižního Města
najdeme zajímavý objekt, ekologické
centrum Toulcův dvůr. Budováno je od roku
1994, členské organizace si daly za cíl vytvořit zde areál pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a šíření ekologických
informací.
Samotný areál Toulcova dvora má zajímavou historii. Datuje se od 14. století, první
zmínka o něm, z 11. června roku 1362, uvádí,
že dvůr spolu se vsí Hostivaří a rychtou dostal
od sázavského opata Vojtěcha do zástavy rych-

INDIVIDUÁLNÍ KURZY
ZNAKOVÉHO JAZYKA
Pevnost – České centrum
znakového jazyka
nabízí kromě skupinových
kurzů i individuální kurzy,
které jsou koncipovány
na základě přání studenta.
Cena kurzu je pro 1 osobu
45 min/300 Kč,
60 min/350 Kč
a 90 min./500 Kč.
Pokud máte zájem,
napište email na
pevnost@pevnost.com nebo
volejte na 728 586 857.

Klíč 10/2006

Toulcův dvůr.

FOTO: EVA ŠTAMPACHOVÁ

tář Petřík z Lešťan. Tvrz byla v majetku sázavského kláštera a poté i nejvyššího purkrabství.
Posledním nájemcem statku byl pan František
Toulec, po něm nese dvůr své nynější jméno.
Podle dochovaných zvěstí to byl dobrý hospodář i člověk. Pocestní prý od jeho prahu nikdy
neodešli bez pohoštění.

Šedesátá léta minulého století nebyla pro
Toulcův dvůr příznivá. Dostal se do správy
Státního statku Praha, a ten zde zřídil velkovýrobnu krmných směsí pro hospodářská zvířata. K tomu účelu vznikla řada nevhodných
nástaveb a přístaveb.
V roce 1992 vláda ČSFR vyčlenila areál Toulcova dvora pro neziskovou ekologickou výchovu
a převedla jej do vlastnictví hlavního města
Prahy. Nejstarší a nejcennější jsou ve dvoře
barokní stáje a gotický špýchar. Tyto prostory se
využívají pro zdejší programy, k výstavám, případně jsou pronajímány. Areál Toulcova dvora je
zapsán v seznamu kulturních památek jako sou◗
část původní zástavby osady Hostivaře.
Eva Štampachová

Další příležitost pro nezaměstnané
D

ům dětí a mládeže hl. m. Prahy připravil ve spolupráci s úřadem práce a podporou evropského
sociálního fondu projekt s názvem Příprava lektorů
volnočasových aktivit pro děti a mládež. Jedná se
o rekvalifikační kurz pro osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo dlouhodobou nezaměstnaností ohrožené. Podmínkou je středoškolské vzdělání ukončené
maturitou, odborné znalosti a dovednosti v některé
oblasti volnočasových aktivit (modelářství, chovatelství a pěstitelství, výtvarné obory, rukodělné práce,
sportovní aktivity, vzdělávací aktivity) a osobnostní
rysy vhodné pro práci s dětmi a mládeží. Naším projektem chceme napomoci řešit problém nezaměstnanosti. Po absolvování tohoto kurzu budou moci

uchazeči o tuto práci najít uplatnění ve střediscích
volného času, tj. v domech dětí a mládeže, školních
klubech nebo nestátních neziskových organizacích.
Výběr účastníků bude kontinuální, ukončen bude
28. února 2008. Celý projekt je rozvržen do šesti
běhů. Zahájení prvního je plánováno na září 2006.
Jeden běh potrvá zhruba tři měsíce v šesti týdenních
soustředěních, kde se bude střídat teoretická výuka
s praxí. Celková dotace je 200 hodin. Zveme vás
k účasti na našem vzdělávacím programu a těšíme se
na spolupráci s vámi. Pro bližší informace volejte na
tel. 222 333 830 pí Drábkové.
◗
Ing. Mgr. Libor Bezděk,
ředitel DDM hl. m. Prahy
www.praha11.cz
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ŠKOLSTVÍ

Výročí mateřské školy
M

ateřská škola Anny Drábíkové 536 oslaví
letos jubileum – třicet let od svého otevření v roce 1976. Dne 17. října v 18 hodin pořádáme akademii mateřské školy v Kulturním
domě Opatov. Od 24. října do 26. října budete mít každý den příležitost prohlédnout si nejen
naši mateřskou školu, ale i výstavu v ní. Společen-

Škola na nečisto

S

etkání s tímto názvem se budou konat
vždy jednu středu v měsíci, a to od 15 do
17 hodin v hlavní budově ZŠ Chodov.
Zájemci se sejdou ve vestibulu hlavní budovy
ve 14.50 hod. Přezůvky prosíme s sebou.
Děti si pod vedením zkušených učitelek
budou moci zábavnou formou vyzkoušet,
jak to chodí ve škole, budou „číst, psát a počítat“, naučí se nové písničky, zacvičí si, zahrají si hry, namalují obrázek. Poznají nové
kamarády a kamarádky a spolu s nimi se
zbaví strachu z neznámého prostředí. Rodiče uvidí, jak to dětem při práci jde, a případně jim mohou i pomáhat. První setkání se
uskuteční ve středu 18. října 2006. Další
schůzky jsou plánovány na 22. listopadu,
13. prosince, 17. ledna 2007, 7. února,
7. března, 11. dubna a 16. května.
◗
Dagmar Marvanová

ský večer mateřinky připravujeme na 3. listopadu od 19 hodin ve školní jídelně Základní školy
Květnového vítězství 1554. Na oslavy srdečně
zveme všechny děti, rodiče, zaměstnance a přátelé minulé, současné i budoucí. Vyberte si z boha◗
tého programu a přijďte se potěšit s námi.
Jitka Schulzová

Děti z MŠ Anny Drábíkové 536
FOTO: JITKA SCHULZOVÁ

Diagnostický den v ZŠ Chodov
N

a sobotu 4. listopadu 2006 jsme pro vás připravili od 9.00 do 17.00 hodin diagnostický den
s pedagogicko-psychologickou diagnostikou mimořádného nadání dětí od 2,5 do 15 let v ZŠ Chodov
v ulici Květnového vítězství 57. Naše škola hodlá ve
školním roce 2007/2008 otevřít 1. třídu pro mimořádně nadané děti. Program bude věnován diagnostice a herním aktivitám pro nadané děti!
V rámci programu diagnostického dne získáte
možnost: zjistit aktuální úroveň schopností a studijních
předpokladů vašich dětí; testování zajišťují pracovníci
pedagogicko-psychologických poraden, kteří jsou proškoleni v problematice péče o nadané děti pod garancí koordinátorky péče o nadané žáky v PPP Praha 4 –
Mgr. Ivany Prokešové. Výsledek testování předškoláků
je směrodatný pro vstup dítěte do třídy pro nadané
žáky na naší škole; pro starší žáky (od 8 do 15 let) je
výsledek vhodný také k posouzení studijních schopností a směru výběru další vzdělávací dráhy. Lze si tak

udělat si představu o vhodných odpoledních aktivitách
pro své potomky, které jsou nabízeny ZŠ Chodov
a Centrem nadání. Budete informováni o vhodných
výchovných strategiích a vzdělávací péči o své děti
z pohledu zkušených psychologů a pedagogů. Komplexní diagnostika dětí předškolního a školního věku
stojí 790 Kč a vstupní testování Mensy ČR 190 Kč.
On-line přihlašování na tuto akci na stránkách
www.mensa.cz. Bez předběžného přihlášení je možné
přijít, ale nebudete mít jistotu, že na Vás při individuálních testech přijde řada. Vstupní testování do
Mensy je od 9 let (tedy i pro dospělé). Děti mladší 15
let potřebují k testování svolení zákonného zástupce,
u předškolních dětí očekáváme doprovod rodičů.
V případě, že se nemůžete přihlásit elektronicky
nebo chcete další informace, kontaktujte školu: ZŠ
Chodov – Praha 4, Květnového vítězství 57, e-mail:
◗
chodov@zskv.cz, tel.: 272 926 214.
Jan Hovorka

INZERCE

PANELOVÉ SPÁRY
REKONSTRUKCE
HOROLEZECKOU TECHNIKOU
RŮZNÉ TECHNOLOGIE

p. Dotzauer, Doubravická1304, Praha 4-Jižní Město
mobil: 602 212 040, www.araneuss.cz
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Citát Aristotela ze Stageiry, zakladatele logiky, vychovatele Alexandra Velikého a žáka Platónova:
Když (1. část tajenky) vypráví věci neuvěřitelné, neomlouvá ho, že vyprávění (2. část tajenky) skutečnosti.
(řešení křížovky z minulého čísla: pěkný ubrus)

DĚTSKÝ KOUTEK Hodina ptačího zeměpisu

Soutěž Klíčníka P
V

e svém dětském koutku bude Klíč pravidelně
každý měsíc přinášet soutěže určené dětem do
patnácti let. Tentokrát nám místo malovaní napište příběh ze života zvířátka Klíčník. Svá písemná
dílka posílejte do 20. října na adresu: Úřad MČ
Praha 11, redakce Klíče, Ocelíkova 672, 149 41
Praha 415, nebo je odevzdat v informačních kancelářích Prahy 11. Na obálku napište heslo
DĚTSKÝ KOUTEK. Vítězné práce otiskneme
v našem zpravodaji a jejich autoři obdrží věcné
ceny. Dětský koutek také hledá
malé redaktory.
Pokud vás zajímá
novinářská práce
a chcete přispívat
do jihoměstského
zpravodaje Klíč,
kontaktujte naši
redakci.
◗
Jana Jelínková

www.praha11.cz

rávě zazvonilo a paní učitelka sova ještě
ani nestačila v ptačí škole přivítat
žáčky-prvňáčky, sotva opeřené ptáčky, kteří
se na podzim poprvé vydají na dlouhou
pouť světem, když kdosi nesměle zaklepal
na dveře. Přísná učitelka sova se užuž chystala pokárat opozdilce, jenomže na prahu
třídy rozpačitě přešlapovali – tři vrabci.
Zima prý je už omrzela, už je nebaví přiživovat se v krmítkách ptáčků zpěváčků, uštipovat z loje pro sýkorky a zimovat
ve špaččích budkách. Prý i oni chtějí do
světa, a tak se přicházejí učit ptačímu zeměpisu. Sova nevěřícně potřásla hlavou, kdo to
kdy viděl, aby podzimní oblohou táhli do
dalekých krajů vrabci, ale nakonec moudře
usoudila, že učení vrabcům neuškodí. Posadila je do zadní lavice a konečně mohlo začít
vyučování.
Vyprávěla pozorným žákům o celých
lánech tulipánů a větrných mlýnech – jejich
veselým klapotem vás přivítá Holandsko.
V Africe najdete pestré papoušky a hravé
opičky, vysoké palmy vám nabídnou odpočinek a stín. Ale pozor, Afrika – to nejsou jen
banány, kokosové ořechy a květiny čarokrásných barev! Sbírejte síly pro velmi dlouhý let

nad rozpálenou pouští hlídanou sfingami
a pyramidami. A potom jim paní učitelka
sova vyprávěla o širých ruských stepích
a chrámech s kopulemi jako ohromné zlaté
cibule, o polárních krajích, o sobech a Eskymácích a ledových krách větších než dům,
a také o úrodných rýžových polích daleko na
východě, v Asii. Žáčci poslouchali, ani nedutali. Vrabci úžasem otevřeli zobáčky. Vtom
zazvonilo a byl konec hodiny.
Vrabci už zobáčky nezavřeli – začali se
dohadovat, kam se na podzim vydat, který
směr zvolit. Jeden byl zvědavý na větrné
mlýny, druhý si chtěl hrát s papoušky
a opičkami, tomu třetímu – nenasytovi – se
náramně zamlouvala rýžová pole. Škorpili se
a hašteřili, jak to dovedou jenom vrabci.
Minulo léto, přišel podzim, ale vrabci se
stále nemohli dohodnout. A náhle přicválal
Martin na bílém koni, holé stromy se obalily sněhem, kaluže zamrzly. A naši vrabci se
zas museli přiživovat v krmítkách ptáčků
zpěváčků, uštipovat z loje pro sýkorky
a zimovat ve špaččích budkách. Prostě to
dopadlo jako vždy, když se vrabci vypravují
z Čech...
◗
Jiří Polák
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Pavlína Filipovská v KC Zahrada

M

áme radost, že Pavlína Filipovská, dcera
nezapomenutelného tatínka Františka,
ochotně přijala pozvání k účasti v pořadu Film
s hostem – host s filmem v Kulturním centru
Zahrada. A víte, co jsme pro vás na nedělní
podvečer dne 22. října společně vybrali? Pro
paní Pavlínu titul myslím charakteristický –
film Ta naše písnička česká. Režisér Zdeněk
Podskalský jej natočil v roce 1967, a jak název
prozrazuje, je vzpomínkou na Karla Hašlera.
A pannu Stázi si v něm paní Filipovská zahrála s chutí, obklopena hvězdami hereckými
i pěveckými (Jiřina Bohdalová, Josef Bejvl,
Miloš Kopecký, Ljuba Herrmannová, Waldemar Matuška a další skvělí herci a zpěváci).
Nebyla to ostatně jediná spolupráce se Zdeňkem Podskalským. O tři roky později, tedy
v roce 1970, se po boku Miloše Kopeckého,
Ivy Janžurové a také Václava Trégla a dalších
představila ve velmi povedené a úspěšné tele-

vizní parodii na módní operetky s názvem
Námluvy komtesy Gladioly. Také televizní
filmy Dostaveníčko u orloje a Dostaveníčko
s pražskými strašidly (1977) byly v režii Zdeňka Podskalského.
Na filmovém plátně se ale Pavlína Filipovská objevila již v roce 1961. Debutovala
v Procesí k panence, filmu Vojtěcha Jasného,
a není bez zajímavosti, že se zde při natáčení
setkala s tatínkem. V roce 1963 si zahrála
v Konkursu Miloše Formana a o rok později
spolu s celou plejádou herců a zpěváků ve
filmu Kdyby tisíc klarinetů režisérů Jana
Roháče a Vladimíra Svitáčka. Kariéra Pavlíny
Filipovské ale začínala v Československé televizi. Tady se poprvé, jako čerstvá maturantka,
objevila a osmělila na televizní obrazovce.
Zastupovala tehdy Štěpánku Haničincovou
jako moderátorku dětských pořadů. Již po
roce ale úspěšně zvládla konkurs do divadla

Ivan Kraus a Michal Viewegh
čtou v podzimní Zahradě

C

o spojuje spisovatele Ivana
Krause a Michala Viewegha?
Oba patří mezi nejúspěšnější současné české autory, díla obou
zdobí svérázný humor a oba
navíc zavítají v rámci cyklu autorských čtení „Podzim s literaturou v Zahradě“ na Jižní Město.
Vynikající humoristické povídky
Ivana Krause si můžete v autorově podání poslechnout ve středu
4. 10. od 18.30 hod. Michal Viewegh pak svůj další bestseller
představí v pondělí 30. 10. od
18.30 hod. Součástí obou autorských vystoupení bude beseda
spojená s autogramiádou. Na
listopad přislíbil účast spisovatel,
na jehož knižní novinky stávaly
ve čtvrtek zástupy přes celá
náměstí, prozaik Vladimír Páral.
Pořady se za podpory městské
části Praha 11 konají v Malém
sále Kulturního centra Zahrada.
Včas si rezervujte místo. Vstupné
◗
40 Kč.
Tomáš Rulf, foto: autor

Semafor a byla tam, v té nejlepší společnosti,
pět let. Pět nejdůležitějších let v životě, jak
sama říká. Dodnes si rádi poslechneme její
písničky, semaforské hity jako Kapitáne, kam
s tou lodí nebo Včera neděle byla. Potvrdila
také pravidlo o tom, že kdo prošel slavnou
érou tohoto kultovního divadla, ten už se na
divadelních prknech neztratí. Následovala
angažmá v Apollu (1959–1964), v Rokoku
(1969–1971) a v letech 1966–1980 to byla
oblíbená Dostaveníčka u orloje (ČST).
Herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská
zůstává věrná divadelním prknům i dnes,
a můžete si ji také poslechnout v pořadu Dobré
jitro na stanici ČRo2 – Praha. Odpovědi na
otázku, zda je více herečka nebo zpěvačka, se
jistě dočkáte v neděli 22. října, v 17 hod. v Kulturním centru Zahrada. Těšíme se na paní Fili◗
povskou a těšíme se i na vás.
Jaroslav Kratochvíl

TITANIK
v podání
Františka Ringo Čecha

P

o veleúspěšné Dívčí válce, která již několik
let bourá sály s kapacitou až tisíc diváků,
a hře Na Brusel, Vávro, jež měla velký úspěch
i u nás na Opatově, zveme všechny diváky na
další neméně úspěšnou hru slavného autora, na
historickou komedii Titanik v nastudování
Čechova prozatímně osvobozeného divadla.
Hra netradičním způsobem pojednává
o nejstrašnější katastrofě v dějinách námořní
dopravy. Hypotéza, kterou Čechovo prozatímně osvobozené divadlo ve hře předvádí, je vysoce originální. Kromě humoru zde nechybí ani
stylová hudba. Čechovo divadlo je z hlediska
zájmu diváků a pořadatelů v naší republice jedničkou mezi zájezdovými divadly, a proto se
očekává mimořádný zájem i o tuto komedii.
V hereckém obsazení uvidíme F. R.Čecha,
Jaroslava Sypala, Rostislava Kubu, Michala
Guláše, Evu Brožkovou, Dagmar Čárovou,
Marthu Olšovou, Milana Davida a Bedřicha
Maruštíka.
Historická komedie Františka Ringo Čecha
Titanik je na programu Kulturního domu
Opatov, Opatovská 1754, Praha 11-Jižní
◗
Město, 18. 10. 2006 od 20.00 hod.
Ludmila Řeháková
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GALERIE
CHODOVSKÉ VODNÍ TVRZE
Pozvánky na výstavu

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

■ VELKÁ I MALÁ GALERIE:
Jan Samec – obrazy „Pocta otckovi”.
Miroslav Páral – sochy.
20. 9.–15. 10.
Jiří Kaifosz – sochy, obrazy.
18. 10.–12. 11.
Pavel Veselý, Lucie Pojerová
– fotografie + texty.
18. 10.–12. 11.

PROGRAM V ŘÍJNU 2006:

■ SCHODIŠTĚ:
Tvrz a region v historii – novelizovaná trvalá
expozice. Jak vyrůstalo Jižní Město – dobové fotografie. Do ledna 2007 – připravil PhDr. Jiří Bartoň.

KONCERTY:
středa ■ 4. ■ 19.00
Smyčcové kvarteto Aquarius v pořadu Romantické
smyčce. Nejstarší hrající kvarteto, souhrný věk 324 let.
J. Bezděkovský – 1. housle, B. Ludvík – 2. housle,
V. Junek – viola, J. Kolář – violoncello. Program: J. Haydn,
B. Smetana, A. Dvořák, P. Prošek, D. A. E. Felice.

■ 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 23.00 hod.

čtvrtek ■ 5. ■ 19.00
Lukáš Klánský – klavír. Na programu: J. S. Bach,
L. v. Beethoven, F. Chopin, S. Prokofjev.
Recital mladého, ale již velmi úspěšného umělce,
vítěze či laureáta mnoha soutěží.
úterý ■ 10. ■ 19.00
Shireen El Kassemová – klarinet, Hedvika Jouzová
– harfa, Maxim Averkiev – klavír. Na programu:
I. Stravinskij, J. Brahms, Y .Braun, F. Petrini, N. Bacri
a další autoři komorní hudby.

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

Opatovská 1754, tel./fax: 272 941 401
pokladna tel.: 272 941 269
http://www.kdopatov.cz
e-mail: opatov@atlas.cz

středa ■ 18. ■ 19.00
Štěpán Kos – klavírní recital. Na programu:
W. A. Mozart, F. Schubert, F. Liszt.

pondělí ■ 23. ■ 19.00
Šansonové setkání. Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek, v alternaci Tereza Duchková, Marta Balejová nebo Filip Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šanson,
věc veřejná“.
úterý ■ 24. ■ 19.00
Eight String Duo. Účinkují Ondřej Lébr a Andrea
Beková – housle. Na programu: J. M. Leclair (Sonáta
č. 3 C dur), J. Haydn (Duo č. 3 B dur), L. Spohr (Koncertantní duo č. 2), J. Feld (Sonatina), Z. Lukáš (Tři dua pro
dvoje housle) a B. Bartók (Výběr z houslových duet).
středa ■ 25. ■ 19.00
Jaroslav Svěcený – housle, Miloslav Klaus – kytara. J. Svěcený po úspěšném festivalu Tóny
Chodovské tvrze opět zahajuje své domovské koncerty. Na programu N. Paganini, M. Giuliani, F. Gragnani,
H. Villa-Lobos.
čtvrtek ■ 26. ■ 19.00
Koncert mladých k Mozartovu roku. Účinkují žáci
ZUŠ Pro Arte Viva Praha 4. Na programu výběr
Mozartových písní a operních arií.
úterý ■ 31. ■ 19.00
Vzpomínky na Edit Piaf a Franka Sinatru k jejich
90.nedožitým narozeninám. Účinkují: Marta Balejová, Petra Konvičková, Filip Sychra a Zdeněk Kovář.
Klavírní doprovod Radim Linhart.
POHÁDKY
neděle ■ 8. ■ 15.00
Kopretinka – Pohádkové divadlo Praha – hraná
pohádka.
neděle ■ 15. ■ 15.00
Jak pan Zahrádka honil lišáka Fešáka – Karlovarské
hudební divadlo.

KONCERTY V ŘÍJNU 2006:
středa ■ 4. ■ 20.00
Vlasta Redl, Slávek Janoušek a J. Samson
Lenk a host Šany Šanclová. Pořad k nové desce
Barvy domova.
pátek ■ 6. ■ 21.00
Judas Priest revival – rock koncert.
čtvrtek ■ 12. ■ 20.00
Uriah Heep revival a host Bandaband (J. Hendrix, Rolling Stones, Cream).
pátek ■ 13. ■ 20.00
Peteręs Painters – rocková tancovačka.

Pronájem prostor – víceúčelový sál, konferenční
a přednáškové prostory, tělocvičny, učebny, ateliéry.
Bohatá nabídka výtvarných, tanečních, pohybových a jazykových kurzů.
Počítačové kurzy pro začátečníky.
PROGRAM NA ŘÍJEN 2006:
KONCERTY:

úterý ■ 10. ■ 18.00
Folkový obelisk: Kámen úrazu, Panelákoví fotři,
Marien a Načas – folkové, trampské i recesistické
písně.
čtvrtek ■ 19. ■ 19.00
Marek Dusil Band + Qjeten – písničkářský folk-rockblues.
čtvrtek ■ 26. ■ 19.00
Kamelot – Roman Horký se svojí skupinou country
bál.
pátek ■ 20. ■ 19.30
Country bál Nota Bene s taneční skupinou Caramella – stylové oděvy a doplňky vítány.
DIVADLO:
čtvrtek ■ 12. ■ 19.00
Hymna aneb Urfidlovačka – Ladislav Smoljak – hra
se zpěvy Studia Láďa s prologem „Hymny šumí po
krajinách českých”.

středa ■ 18. ■ 20.00
Čechovo prozatímě osvobozené divadlo – Titanik. Historická komedie Františka Ringo Čecha.

sobota ■ 21. ■ 20.00
Dentální rapsódie aneb stomatologická revue –
Alexandr Guha – soubor Ztracená Existence – rande
orální perspektivou.

čtvrtek ■ 19. ■ 20.00
Mefisto s Petem Kaplanem a Viktorem Sodomou – rock’n’roll party.

úterý ■ 24. ■ 19.00
Poslední léto – John Murell – drama s Martou Vančurovou a Vlastimilem Harapesem – DERNIÉRA.

pátek ■ 20. ■ 20.00
Professor a hosté – Beatles revival party.
úterý ■ 24. ■ 20.00
Robert Křesťan a Druhá tráva – v letošním roce
slaví kapela 15 let své existence.
středa ■ 25. ■ 20.00
Keks – rock koncert.
pondělí ■ 30. ■ 20.00
Steamboat Stompers – dixieland koncert nejen
k poslechu. Host Eva Emingerová.
úterý ■ 31. ■ 20.00
Žalman & spol. – P. Žalman Lohonka se skupinou.
OSTATNÍ POŘADY:
pondělí ■ 16. ■ 9.00 a 10.30
Jak princezna Máňa zachraňovala Martina
z pekla pořad divadla Andromeda pro školy.

neděle ■ 22. ■ 15.00
Z pohádky do pohádky – Činoherní skupina Praha.

neděle ■ 22. ■ 15.00
Nedělní taneční odpoledne s Velkým dechovým
orchestrem B. Zemana.

neděle ■ 29. ■ 15.00
O Červené Karkulce – Malé divadélko Praha. Kombinace loutek a živých herců.

Pořádáme kurzy HRY NA KYTARU, akustickou
i elektrickou, pod vedením zkušeného lektora. Informace a přihlášky obdržíte v kanceláři KD OPATOV.

II.

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

čtvrtek ■ 5. ■ 19.00
Nezmaři – čistě akustický koncert legendární folkové
kapely.

středa ■ 11. ■ 19.00
Musica per tre – dechové trio. Jan Hoďánek –
hoboj, Petr Vaněk – klarinet, Miloš Wichterle – fagot.
Na programu: W. A. Mozart, J. Ibert, F. X. Dušek,
D. Milhaud.

čtvrtek ■ 19. ■ 19.00
Ivan Ženatý – housle, Katarína Ženatá – klavír. Na
programu: J. S. Bach, F. Chopin, E. Bloch, E. Granados, N. Rimskij–Korsakov, I. Albeniz, A. Dvořák,
N. Paganini, M. de Falla.

Stálá divadelní scéna Studia Láďa
Ladislava Smoljaka a Divadélka U Panáků
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

■

HOST V ZAHRADĚ:
pátek ■ 27. ■ 19.00
Václav Vydra – o sobě, o divadle a životě vůbec
s Václavem Vydrou rozpráví diváci.
FILM S HOSTEM – HOST S FILMEM:
neděle ■ 22. ■ 17.00
Pavlína Filipovská – Ta naše písnička česká – povídání nejen o filmu, ale také o životě se známou herečkou a zpěvačkou.
FILM:
pátek ■ 6. ■ 17.30 a 20.00
Mezi námi přáteli – humorná sonda do manželství –
hrají: R. Medek, J. Přeučil, D. Gondík – režie: V. Štancel – ČR – PREMIÉRA.
sobota ■ 7. a 28. ■ 17.30 a 20.00
Mezi námi přáteli – humorná sonda do manželství –
hrají: R. Medek, J. Přeučil, D. Gondík – režie: V. Štancel – ČR – PREMIÉRA.
úterý ■ 17. ■ 20.00
Mezi námi přáteli – humorná sonda do manželství –
hrají: R. Medek, J. Přeučil, D. Gondík – režie: V. Štancel – ČR – PREMIÉRA.
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úterý ■ 31. ■ 17.30 a 20.00
Mezi námi přáteli – humorná sonda do manželství –
hrají: R. Medek, J. Přeučil, D. Gondík – režie: V. Štancel – ČR – PREMIÉRA.

galerie ■ 3.–31.
Martin Velíšek: Zvěřinové hody (obrazy, kresby, grafiky).

SETKÁVÁNÍ:

čtvrtek ■ 5. ■ 16.30
Slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů IV. Ročníku literární soutěže “O Zlatý klíč”.

středa ■ 4. ■ 18.30
Ivan Kraus – autorské čtení z humoristických povídek
– v rámci Podzimu s literaturou v Zahradě.
pondělí ■ 9. ■ 18.30
Procházky historickou Prahou: Hop na Smíchov –
nad diapozitivy s průvodcem Milošem Eksteinem.
úterý ■ 10. ■ 18.30
Popelka po čtyřicítce – dámský klub prozaičky a scenáristky Alexandry Berkové.
středa ■ 11. ■ 18.30
Pravidla dobré nálady – naučte se cítit dobře –
posezení s Ing. A. Kalinou, profesionálním koučem
a motivačním speakerem.
pondělí ■ 16. ■ 18.30
Rodinné konstelace a pohyby duše – osud si nevybereme – můžeme zvolit cestu síly nebo slabosti –
Mistři Reiki L. a E. Pytlovi.
středa ■ 18. ■ 18.30
Panama 2006 – Tichý „kecal“ a další paradoxy větrné
země – pořad fotografa, ornitologa a cestovatele
Petra Bambouska.

OSTATNÍ:

sobota ■ 14. ■ 10.00–18.00
Miss kočka 2006 – soutěž krásy všech koček, kocourů a koťátek + umisťovací výstava opuštěných koček
– www.misskocka.cz.
PŘIPRAVUJEME
čtvrtek ■ 2. ■ 19.00
Bluegrass Garden 2006 – Petr Kůs a Fámy, Vojta
Zícha s Druhou mízou, Reliéf, COP – bluegrassová
přehlídka.
sobota ■ 4. ■ 10.00
Bluegrass Workshop 2006 – bluegrasoová dílna se
skupinou Reliéf.
Bezbariérový přístup:
Spojení: Metro Chodov, Bus 136, 154, 197
– stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 177
– stanice U Kunratického lesa

středa ■ 25. ■ 18.30
Pojednání o duchovní józe: Ramnátha Brahmačari
a Mudaliar Patti – stoupenci R. Maháršiho – cyklus
PhMr. R. Skarnitzla.
pondělí ■ 30. ■ 18.30
Michal Viewegh – autorské čtení z českých bestsellerů – v rámci Podzimu s literaturou v Zahradě.

Květnového vítězství 2126, Praha 11,
tel.: 272 930 149, tel./fax: 272 930 023
e-mail:kdklubka@volny.cz
www.volny.cz/kdklubka

OTEVŘENÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ:
čtvrtek ■ 5. ■ 18.30
Vzpomínky na léto – výroba gelové svíčky a svícínku –
nutno rezervovat – I. Němcová (736 406 043 či 271
910 246)
POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
neděle ■ 1. ■ 15.00
Třetí princ – česká filmová pohádka na motivy pohádky Dvojčata Karla Jaromíra Erbena – hrají P. Trávníček,
L. Šafránková.
úterý ■ 3.,10.,17.,24. ■ 16.30 – 19.00
Svět her a zábavy – liga ve sběratelských kartičkách
Magic, Pokémon, YU–GI–OH! LOTR a další.
úterý–pátek ■ 3.–6. ■ 9.00 a 10.30
Kolo tety Berty – dopravně výchovné představení
Souboru černého divadla. Zadáno pro školy.
sobota ■ 7. ■ 10.00 – 12.00
Dětská pouť – soutěže a hry s klauny Divadélka
u Panáků.
neděle ■ 8. ■ 15.00
Šípková Růženka – Divadlo Matky Vackové uvádí
klasickou pohádku – hrají a zpívají loutky a herci.
neděle ■ 15. ■ 15.00
Splněná přání – divadlo Mazec – veselá pohádka
o muzikantovi, který si pomocí písniček plní své sny
a přání.
čtvrtek ■ 19. ■ 9.30
Bleděmodrý Petr – divadlo Lampion příběh pejska
s modrou srstí – loutky a herci.

PROGRAM V ŘÍJNU 2006:
sobota ■ 7. ■ 16.30
Pohádka o hvězdičkách – zahrají herci divadla
Koráb.
sobota ■ 14. ■ 16.00
Hrajeme si s pejskem a kočičkou – známé příběhy
na motivy knížky Karla Čapka zahrají herci divadla
Naše pohádka.
pátek ■ 20. ■ 9.00 a 10.30
Bubenická show – MARIMBA, hudební pořad pro ZŠ.
sobota ■ 21. ■ 16.00
Dětský countrybál – taneční zábava s předtančením
ve stylu country, soutěžemi a kouzelníkem Magistrem
Kelly.
pondělí ■ 23. ■ 14.00
O krásném pátekvu a začarovaném hradu – pohádku zahrají herci Liduščina divadla.
sobota ■ 28. ■ 16.30
Smetáčková a Palačinka - příběhy dvou nezbedů
s písničkami a videoprojekcí zahraje divadlo Mazec.

■ Orientální tanec v Klubce
Zdokonalte svou postavu příjemným způsobem,
pečujte o své zdraví a krásu a tančete s námi orientální tanec. Nové kurzy v KD Klubka každý čtvrtek od
19.00–20.00 (začátečníci). Neexistuje omezení věku
nebo postavy. Příznivá cena, slevy pro studentky.
Těšíme se na Vás! Přihlašte se na: www.dalila.cz,
telefon: 723 151 891 (Petra Vicherková)
■ Klubka pro nejmenší
Už v době mateřské dovolené mohou maminky zapojit
své děti do různých činností, obohatit je o základy rozličných dovedností a rozvíjet jejich schopnosti před
vstupem do mateřské školy. Všestranné možnosti
nabízí dětem od dvou let v doprovodu rodiče KD Klubka. Jde o hodiny cvičení, kde formou básniček, rytmických popěvků a zábavných říkanek postupně děti
procvičují celé tělo, rozhýbávají a rozcvičují problematické partie – ochablé svaly zad, nožní klenbu, podkolení… Pozvolna si zvykají na motoricky náročnější cviky
jako poskoky, předklony, kotouly s dopomocí a základní ovládání míče. Není zanedbatelné, že poznávají
i kontakt s jinými dětmi, nutnost se rozdělit, ale
i poslechnout jednoduchý pokyn. Cvičení probíhá
vždy v pondělí od 9.30 do 10.15 hod. V pohybově
estetických kurzech mají děti s rodiči zase možnost
vyzkoušet základní výtvarné techniky, procvičit si první
dětské písničky s vlastním doprovodem hudebních
nástrojů a osvojit si počáteční jednoduché vědomosti
– o zvířátkách, ročních obdobích, názvech prstů, číslech apod. Tyto kurzy probíhají v úterý dopoledne
a děti jsou v nich zařazeny podle věku a schopností.
■ Angličtina na mateřské
Pro maminky na mateřské dovolené od října otevíráme kurzy angličtiny. Výuka bude probíhat v malých
skupinkách (max. 9 maminek) a v průběhu výuky
bude zajištěno hlídání dětí ve vybaveném sále. Otvíráme 4 úrovně kurzů od začátečníků až po pokročilé.
Kurz bude probíhat jednou týdně v dopoledních hodinách. Délka jedné lekce je 60 minut. Hlídání je zajištěno pro děti ve věku od 6 měsíců a je zahrnuto v ceně
kurzovného. Kurz nabízí ideální možnost příjemně využít dopoledne a obnovit znalosti angličtiny. Zahájení
v týdnu od 2. 10. 2006. Cena 2 700 Kč. Přihlášky
a informace získáte na tel.: 739 054 930, ag. Hermes.
■ Hlídání dětí – zájmová činnost pro děti, které
nechodí do MŠ
KD Klubka tradičně v průběhu školního roku připravuje program Klubíčko, který je určen dětem od tří let.
Po domluvě s lektorkou i pro děti mladší, které jsou
však dostatečně samostatné, aby tříhodinový program byly schopné absolvovat. Program probíhá
v klubovně kulturního domu. Není nutné dítě na jednotlivé 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.

neděle ■ 22. ■ 15.00
Honza Nebojsa – herci a loutky divadélka Kuba v příběhu o jednom Honzovi a kmotře Smrti.

Taiči v Klubce
Od září 2006 byl v KD Klubka otevřen nový kurz taiči
pro začátečníky. Kurz je určen jak pro muže tak i pro
ženy každého věku. Je to relaxační cvičení, vedoucí
k uvolnění a ozdravění celého organismu a k nabití
nové energie. Cvičí se vždy v pondělí od 19.00 hod.
Od 20.00 hod. následuje hodina pro pokročilé.
Kontakt: Lenka Titlová 731 411 313.

neděle ■ 29. ■ 15.00
Kašpárek a loupežníci – tradiční česká pohádka
Divadla v kufru – hrají loutky a herci.

■ Aerobik v Klubce
Od 19. 9. 2006 každé úterý od 18.00 do 19.30 hod.
pod vedením lektorky Hany Kašparové.

VÝSTAVY:

V úterý dopoledne je možné navštěvovat samostatný
program pro předškoláky. Zde se děti připravují na
svůj vstup do školy. Procvičují si paměť, uvolňují ruku
pro správné psaní, zvládají základy matematických
představ. Dostávají své první domácí úkoly. Cena
vstupenky je 85 Kč.

■ Cvičení maminek a dětí v Klubce
Každé pondělí od 9.30 do 10.15 hod. pod vedením
lektorky Mgr. Jany Šipkové.

■ Dále nabízíme pro předškolní děti (starší čtyř let)
v dopoledních hodinách možnost výuky hry na zobcovou flétnu.

čtvrtek ■ 19. ■ 14.00
Bleděmodrý Petr – divadlo Lampion příběh pejska
s modrou srstí – loutky a herci.

malý sál ■ 2.–30.
Taťána Platonová: „53” (akvarely).

■

■ Pátek je spojen s malováním a jinými výtvarnými
technikami.

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

III.

VOLNOČASOVNÍK
Dům
dětí
a mládeže
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
PROGRAM V ŘÍJNU 2006:
sobota ■ 7. ■ 8.00–18.00
POCHOD ČERNOŠICE – KARLŠTEJN. Zveme
všechny, kteří si chtějí zasportovat a pobavit se. Start
je v Černošicích – u nádraží ČD od 8.00 do10.30
hodin. Cíl Karlštejn – fotbalové hřiště od 11.00 do
18.00 hodin. Trasy: 12, 14, 16, 30 km. Startovné: 25
Kč. Pochod není závodem a je určen pro volně příchozí veřejnost bez věkového omezení. Zvítězí každý, kdo
dojde do cíle včas. Na každého čeká malá odměna
a diplom. Kontaktní osoba: Monika Messnerová. Akce
se koná za finanční podpory Magistrátu hl. m. Praha.
sobota a neděle ■ 7.–8. ■ 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 občerstvení. Počet míst je omezen, je nutné se předem přihlásit
v DDM JM, Šalounova. Cena: 300 Kč/účastník, včetně
doglazování. Doglazování: 21. 10. 2006, 9.00 – 17.00
hodin. Místo: DDM JM, Šalounova.
sobota ■ 14.–15.
VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM – Brno, Lednice. PROGRAM: Rozhledna na Špilberku, ZOO Brno, zámek
Lednice I. a II. prohlídková trasa, Minaret v Lednici.
ODJEZD: 14. 10. 2006 v 7.00 hodin. Autobus bude
stát u vjezdu do ulice Šalounova, Praha 4. NÁVRAT:
15. 10. 2006 okolo 18.00 hodin na místo odjezdu.
UBYTOVÁNÍ: v Penzionu na koupališti, TJ Sokol Němčičky (4lůžkové pokoje). STRAVOVÁNÍ: 14. 10. – večeře, 15. 10. – snídaně, oběd (zajištěno v místě
ubytování). S SEBOU: jídlo a pití na sobotní den, hygienické potřeby a ručník, pyžamo, kapesné pro vlastní
potřebu. CENA: Děti do 15 let – 630 Kč. Mládež
a dospělí od 15 let – 770 Kč. V CENĚ: doprava autobusem, ubytování, stravování a vstupné (viz program).
URČENO PRO: děti od 8 let, mládež, dospělé a rodiny. Účastníci se musí předem přihlásit! KONTAKTNÍ
OSOBA: Monika Messnerová, e-mail:
messnerova@ddmjm.cz, telefon: 272 929 545.
sobota ■ 21. ■ 9.00–11.30
PODZIM V DOMEČKU. Otevřená výtvarná dílna pro
děti od 5 let. S sebou pracovní oblečení a přezutí.
Vstupné: 20 Kč/osoba. Místo: DDM JM, Šalounova.

říjen 2006
Praha 11. Soutěž je určena pro děti a mládež od 12
do 20 let. Uzávěrka soutěže je 20. 10. 2006. Hlavní
ceny: MP3 přehrávače TEAC. Vedlejší ceny: PC programy Zoner Photo Studio 8. Podrobnosti na
www.ddmjm.cz/soutezwww. Akce se koná za finanční podpory MČ Praha 11.
KLUB BEROUN
Klub pro volně příchozí mládež. Kulečník, fotbálek,
šipky, nové stolní hry, stiga hokej, projektor. Otevřeno: pondělí–čtvrtek, 16.00–20.00 hodin. Vstup zdarma, platí i pro akce. Místo: DDM JM, Šalounova.
Další informace naleznete na www.ddmjm.cz.
Kontaktní osoba: Zbyněk Lála
KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
Aerobic – Barevné čarování, výtvarná výchova –
Barevné pískání, flétna pro nejmenší – Basketbal –
Brak Dance – Břišní tanec – Cvičení na míčích – Dětský klub pro předškoláky, Beruška, Sedmikráska –
Divadelní studio – Dramatický experimentální soubor
Děs – Flétna – Florbal – Fotbal – Hrátky s přírodou,
poznávání a ochrana přírody – Kalanetika – Keramika –
Klavír – Kytara – Line Dance, moderní americké
country tance – Loutkové divadlo, hraní pohádek
a výroba – Modeláři, stavby modelů z papíru a dřeva –
Paleta, výtvarná dílna – Papírové modelářství – Pastelka, výtvarná dílna – PC grafika v programu Adobe
Photoshop – Pohybové hry, pro malé děti – Scoubidou, korálky, mladá móda – Sluníčko, taneční kroužek
– Sportovky, pohybové hry, hry s míčem atd. – Step
aerobic – Stolní tenis – Šerm – Taneční soubor Cassiopeia – Turistický oddíl Trilobit – Tvorba www v programu Dreamweaver – Veverka, pohybová výchova –
Volejbal – Volejbal, ŠSK DDM JM – 4. třída PVS –
Výpočetní technika, Windows, Word, Excel, Internet.
Další informace na www.ddmjm.cz nebo na telefonních číslech či e-mailových adresách DDM JM.

GALERIE
CESTY KE SVĚTLU
Zakouřilova 955/9, 149 00 P 11-Chodov
tel.: 272 950 557, www.cestykesvetlu.cz
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
Unikátní umělecký interiér Zdeňka Hajného
s obrazy a světelnými objekty z krystalů, který
působením hudby a měnícího se osvětlení nabízí prostředí jediné svého druhu na světě.
Součástí galerie je také expozice výtvarných děl
předních českých výtvarníků: Z. Čechové,
M. Eremiášové, J. Š. Fialy, O. a M. Hudečkových, J. Kristoforiho, J. Nálepy, J. Skřivánka,
J. Šerých, O. Zoubka a dalších.
Prodejní výstava děl výše jmenovaných
a hostujících umělců.
KULTURNÍ POŘADY V ŘÍJNU 2006:

sobota ■ 21. ■ 13.30–17.00
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Otevřený turnaj pro
děti a mládež od 7–16 let. Podle počtu a věku jsou
děti rozděleny do 2– 3 kategorií. S sebou: Pálku,
míček, boty se světlou podrážkou, občerstvení. Startovné: 20 Kč/účastník. Místo: DDM JM, Šalounova.

neděle ■ 1. ■ 19.00
Starvoice „Light-Star-Fantasy“ v Laterně Magice.
Vizuální a akustická fantazie hvězdného světa s obrazy
Z. Hajného, pěvkyní Yoshié Ichige a vystoupením houslových virtuosů Dominiky Hoškové a Marka Obdržálka.

neděle ■ 22. ■ 14.00–16.00
V.O.S.A. Otevřený volejbalový turnaj pro volně příchozí hráče (jednotlivce i kolektivy) z řad mládeže, od 15
let. Startovné: 30 Kč/hráč. Místo: tělocvična, ZŠ Ke
Kateřinkám.
Všechny akce DDM JM v říjnu se konají
za finanční podpory Magistrátu hl. m. Praha.

pondělí ■ 2. ■ 19.00
Jednota vesmíru a člověka – úvod do breviáře
vodnářského věku. Přednáší Ing. Adolf Inneman
PhD., autor stejnojmenného seriálu v časopisu Dotek.

SOUTĚŽE:
■ Fotosoutěž: „Jižní Město objektivem dětí
a mládeže“. Téma soutěžních snímků: Jižní Město–
Praha 11. Soutěž je určena pro děti a mládež od 10
do 18 let. Uzávěrka soutěže je 20. 10. 2006. Hlavní
ceny: MP3 přehrávače TEAC. Vedlejší ceny: časopisy
PhotoArt. Podrobnosti naleznete na
www.ddmjm.cz/fotosoutez. Akce se koná za finanční
podpory MČ Praha 11.
■ Soutěž: „O nejlepší WWW stránku s tématikou
Prahy 11“. Téma soutěžních www: Jižní Město–

IV.

úterý ■ 3. ■ 10.00–19.00
Den otevřených dveří galerie. Prohlídka interiéru
galerie. Součástí prohlídky bude pořad Vesmírná píseň
tvořený projekcí vesmírných objektů a obrazů Z. Hajného a hudbou.
středa ■ 4. ■ 18.00
Žijeme tady společně – lidé a zvířata na jedné
modré planetě. Neobyčejný večer o souznění a vzájemnosti lidí a zvířat, která lidem mnoho dávají
a potřebují jejich porozumění, lásku a pomoc. Vystoupí prof.Radovan Lukavský, čestný patron Nadace na
ochranu zvířat, spoluzakladatelka paní Marta Kubišová, na projekci obrazů Z. Hajného přednesou skladby
světových mistrů houslový virtuos Alexander Shonert a klavírní virtuoska Natalie Shonert.

čtvrtek ■ 5. ■ 19.00
S vědou za původem kosmu. Metafora „stroje“
nebo metafora „vědomé bytosti“? Přednáška
doc. Ing. Miloslava Krále,CSc.
pátek ■ 6. ■ 19.00
Lékařská astrologie. Bioterapie – nová šance
v léčení těžkých nemocí. Přednáší astrolog Emil
V. Havelka z Astroapatyky Astrál.
neděle ■ 8. ■ 19.00
Zpíváme, zpíváte, zpívají .... Mantry. Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H. Marshallem aj. Na
kytaru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard Holický.
středa ■ 11. ■ 19.00
Denis Hartel odpovídá na zaslané otázky. Vydavatel časopisu „The Maharshi“ odpovídá na dotazy čtenářů. Přednáší filozof, jogín, autor četných knih
s duchovní tematikou PhMr. Rudolf Skarnitzl.
čtvrtek ■ 12. ■ 19.00
Mnohorozměrná meditace PhDr. Patricie Anzari,
CSc. Svým unikátním způsobem vede diváky neobvyklými cestami s hudbou po hvězdách a světem
obrazů Z. Hajného.
úterý ■ 17. ■ 19.00
Lásky zlatých křídel. Poeticky hudební večer s hercem a básníkem Zdeňkem Peroutkou z knihy veršů
vydané k autorovým osmdesátinám. Recitují: autor,
E. Miláčková a K. Richter. Hudební houslový doprovod sourozenci Romanovští.
středa ■ 18. ■ 19.00
Jan Trauler – velký středověký kazatel a mystik.
Přednáší Jan František Tichý, člen sekulárního františkánského řádu.
čtvrtek ■ 19. ■ 19.00
Proč jsme či nejsme bohatí. Psychické souvislosti
materiálních projevů života. Přednáší obchodník na
finančních trzích Ing. Ladislav Mlčák.
pátek ■ 20. ■ 19.00
Několik historických zastavení s typologii. Vznik
typologie. Kdo používal typologii? Vlastnosti a znaky
významných historických osobností a umělců. S čím
vším se mohu obrátit na typologa? Přednáší Ing. Jiří
Mihola, CSc.
středa ■ 25. ■ 19.00
Jak neubližovat slovem. Slova mohou velmi zranit
a vytvořit dlouhodobou bolest. Jak s láskou a pochopením vyjasňovat příkoří a navést druhé, aby nás již
nezraňovali.Inspirováno též první dohodou Dona
Miguela Rize. Přednáší etikoterapeutka Zdenka Hoffmanová.
čtvrtek ■ 26. ■ 19.30
Naše zdraví, smysl života, kdo jsme, kam kráčíme. Přednáší významný slovenský lékař prim.
MUDr. Ivan Rusnák, CSc., kterého letité zkušenosti
utvrzují v tom, že se na člověka musíme dívat nejen
očima „klasické medicíny“.
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. Kosmoobrazy vznikající tímto spojením jsou při každé projekci vždy
originální, divák má tak ojedinělou možnost být svědkem zrodu nových a původních kosmovizí. Ze záznamu
doprovází T. Fischerová a M. Moravec, hudba a zpěv
Yoshié Ichige. Autor: Z. Hajný, režie: V. Poltikovič.
■ V sobotu a neděli v 17.00
PUTOVÁNÍ VESMÍREM – hudebně poetická kompozice – část III. S projekcí mystických obrazů Z. Hajného 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.

VOLNOČASOVNÍK
Základní umělecká škola
Křtinská 673, Praha 11
tel.: 267 900 131-5
PROGRAM V ŘÍJNU 2006:
Pondělí ■ 23. ■ 18.30
Koncert učitelů ZUŠ.

ZUŠ J. Růžičky
Těšíme se na vás.

Pobočka Opatov
Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759, e-mail: opatov@mlp.cz
VÝPŮJČNÍ DOBA:
Pondělí jen studovna
Úterý–Pátek
Sobota

9.00–19.00 hod.
9.00–19.00 hod.
9.00–15.00 hod.

AKCE V ŘÍJNU 2006:
1.–27.
Víš, kde žiješ? Soutěž ke třicetiletému výročí Jižního
Města. Znáte kulturu, přírodu, památky a historii JM?
Pak hrajte, a třeba vyhrajete malou odměnu zrovna vy.
středa ■ 11 ■ 15.00 až 17.00
Knížka na výměnu. Tvůrčí dílna na ruční výrobu
mini knížek (nejen vazby, ale i obsahu), které poputují do jedné americké školy ve státě Minnesota. Chcete se stát autory i vydavateli? Navštivte dětské
oddělení knihovny Opatov.
středa ■ 18. ■ 14.00 až 15.00
Pohádkové odpoledne. Vyprávění pohádek, říkání
říkanek a zpívání písniček se seniory z Jižního Města
pokračuje i v tomto školním roce.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE KNIHOVNA OPATOV
– ARTOTÉKA VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU
VI. PRAHA GRAPHIC 2006
MAIL ART A JEHO VLIV
EVROPSKÉ TRIENÁLE NETRADIČNÍ
A AVANTGARDNÍ GRAFIKY
od 2.10. do 27.10.2006
Sdružení českých grafiků „František Kupka“ se rozhodlo
seznámit veřejnost u příležitosti VI. trienále se zajímavou
aktivitou – mezinárodní sítí MAIL ARTU a jejímu vlivu na
tvorbu českých umělců. Tato činnost, viditelná pouze na
mezinárodních a světových výstavách, zcela určitě zaujme i naše diváky. Pražské evropské trienále je organizováno již pošesté. První se konalo v roce 1991 v Praze.
Jeho koncepce a činnost mezinárodní poroty vycházejí
z naprosté svobody uměleckých názorů, bez ohledu na
to, zda jde o umělce známé či neznámé. V úvahu přicházejí jak netradiční náměty, tak techniky grafické práce,
samozřejmě především výtvarné názory. Jedním z cílů je
vyhledávat experimentální hodnoty v současné grafice
Evropy nezávislé na konvenci a přinášet nové
impulsy.Výstava na Opatově je kombinována s výstavou
autorskou . Dr. Milena Kobrová tvoří již mnoho let velmi
zajímavou experimentální grafiku, účastní se od r. 1989
akcí MAIL ARTU a má i své mezinárodní projekty. Výstava bude zahájena v 17 hod. v pondělí, 2. 10. 2006.

Pobočka Jírovcovo nám.
Sídlo v budově ZŠ Campanus.
tel.: 271 913 593, e-mail: jirovcov@mlp.cz
VÝPŮJČNÍ DOBA:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00–19.00 hod.
12.00–19.00 hod.
9.00–19.00 hod.
9.00–15.00 hod.
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U Zeleného ptáka 1158,
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel.: 271 913 590, mob.: 607 534 184
Po–Pá od 10.00 do 20.00 hod.
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
zástávka bus U Kunratického lesa, spec. bus pro
vozíčkáře č. 1, bus č. 122 a 177 z metra C Chodov
i Opatov
CO NABÍZÍME?
■ internet, tisk, kopírování A4, skenování, faxování,
vypalování CD
■ prodej a renovace inkoustových náplní do tiskáren
■ PC kurzy
■ pravidelné pořádání výtvarných výstav v prostorách našeho klubu
■ kurz angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé
■ poradenskou činnost pro hendikepované a seniory
■ rezervaci a prodej vstupenek – Ticketportál.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
20 Kč
studenti, děti, senioři
1 hodina
40 Kč
ostatní
1 hodina
Fax
dle tarifu a pásma
10 Kč
Skenování pro všechny
Vypalování dat CD (vypalování a CD)
10 Kč
ZTP/P
30 Kč
ostatní
Tisk, kopírování
barevný tisk
od 5 do 15 Kč
A4 jednostranně
2 Kč
A4 oboustranně
3 Kč
KURZY:
■ PC kurzy na období září až prosinec 2006 již
obsazeny. Přijímáme přihlášky na období leden až březen 2007.
■ Kurzy anglického jazyka vždy ve středu od 16.30
mírně pokročilí od 17.30 pokročilí. Můžete se ještě
přihlásit.
Nabízíme zdravotně postiženým možnost uspořádat výstavu obrazů, grafiky nebo umělecké fotografie v prostorách našeho klubu.
VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:
■ v úterý 3.října 2006 od 17 hodin vernisáž výstavy
obrazů Jaroslava Fidrmuce a černobílé umělecké fotografie Radka Čermáka.
Výstava potrvá do 29. listopadu 2006.
Otevřeno Po–Pá od 10:00 do 20.00 hodin.

Místní lidová
knihovna
V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4
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
KD KLUBKA NABÍZÍ PRONÁJEM
VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se, prosím,
na tel.: 272 930 023.

Domeček

Mateřské centrum Domeček – Jižní Město, YMCA Praha
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

PROGRAM V ŘÍJNU 2006
pondělí ■ 9.30–12.30
„Jak na to“ – přednášky a diskuze nad zajímavými
tématy (rodina, výchova, vztahy).
úterý ■ 9.30–12.30
Setkání křesťanských maminek.
úterý ■ 15.00–18.00
Odpoledne pro všechny – výtvarná dílnička.
středa ■ 9.30–12.30
Dopoledne pro všechny. 10.30: zpívání u kytary.
středa ■ 17.00–19.00
Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nutno
objednat na tel.: 777 200 431.
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.
pátek ■ 10.00–13.00
Dopoledne pro všechny.
Poradna přirozeného plánování rodičovství. Nabízí
pomoc při orientaci v různých formách antikoncepce,
nabízí přirozenou a bezpečnou metodu vyhnutí se těhotenství, hledání příčin neplodnosti apod. Poradnu mohou
navštívit ženy, dívky, manželské či snoubenecké páry, přijít můžete i s dětmi, které si mohou pohrát v herně.
Poradenství je zdarma. Za profesní kvalitu poradců ručí
CENAP, Hybešova 40, Brno (cenap@volny.cz). Nutno se
objednat na tel.: 777 200 431, Erika Oberfalcerová.
„Jak na to“. Besedy se zajímavými lidmi nad zajímavými tématy 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 zkušenostmi a tito lidé jsou
ochotni se s námi podělit o své názory a rady v určitých oblastech (např. problematika vztahů v rodině,
zdravý 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 přednášejícím i možnost téma doplnit
z vlastních zkušeností.
TÉMATA NA ŘÍJEN 2006:
■

pondělí 2. Kosmetika bez škodlivin.

pondělí 9. Ochutnávka programu rozvojového
centra Ianus.
■
■

pondělí 16. Zdravá výživa – otázky a odpovědi.

pondělí 23. Péče o nemocné v rodiné nebo jinde –
Dr. Dvořáková lékař mobilního hospice.
■

■ pondělí 30. Vaříme zdravě – nutno předem objednat na tel: 777 237 389 u paní Dany Bartošové vstupné na přednášku je 100 Kč v ceně je zahrnut oběd.

Další témata můžete navrhnout i vy sami,
budeme se řídit tím, co vás zajímá,
informace na tel.: 777 237 389.
POZOR!!!
■ Mateřské centrum Domeček hledá pro školní rok
2006/2007 nové maminky, které by se rády podílely
na zvelebování našeho centra ať svou práci nebo
svými nápady jak obohatiti program. Pokud máte
nějaké tvůrčí nápady a chcete se o ně s námi podělit
tak nás navštivte v našem centru nebo volejte na tel.:
731 567 134.

V.

VOLNOČASOVNÍK
Nízkoprahový klub
občanské sdružení,
Proxima Sociale

Michnova 1622, Praha 11, tel.: 272 916 482
e-mail: jiznipol@proximasociale.cz
www.proximasociale.cz
Nabízíme otevřený prostor pro setkávání,
kam si můžete přijít popovídat a posedět, vypít šálek
lahodného čaje v Amundsenově čajovně, zahrát si fotbálek (5 Kč), stolní tenis a kulečník (2 Kč). Můžete se
též občas výtvarně vyřádit, zajamovat si a zatančit při
hudební sešlosti nebo se mrknout na výstavu. K dispozici je i Antikvariát s literaturou pro dlouhé polární
podvečery, zkušebna pro začínající kapelky, prostor
pro výstavy…
Uvítáme vaše nápady a projekty, jako např. promítání
z cest, koncerty, party, dílny, přednášky, divadlo, čtení…
PROVOZ KLUBU
Po
15.00–21.00 hod.
Út
15.00–21.00 hod.
St
15.00–21.00 hod.
Pá
15.00–21.00 hod.
JOB KLUB
Po 14.00–18.00 hod.
Čt 9.00–12.00 hod.

Petr a Petra
Petr
Petr a Petra
Petr a Petra
JOB KLUB C@FÉ
Út 10.00–16.00 hod.

PROGRAM NA ŘÍJEN 2006
TÉMA MĚSÍCE: ZDRAVÝ ŽIVOT
pondělí ■ 2.
Filmový klub.
úterý ■ 10.
Uličnický turnaj ve fotbale.
úterý ■ 17.
Klub zavřený.
pátek ■ 20.
Turnaj ve fotbálku o říjnového mistra (pokračování
Ligy JP).
pátek ■ 27.
Koncert v klubu.

KﬁesÈansk˘ sbor Praha JM
■
■

Nedělní shromáždění: 10.00 hod. (písně, kázání Božího 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

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. října 2006
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.: 606 220 297 a Jan Liebig, jan.liebig@tiscali.cz

TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
PRAHY 11 NA KANÁLU UPC:
7.45, 12.45, 18.45 A 22.45
Zpravodajství můžete sledovat i na:
www.praha11.cz

VI.

říjen 2006
Středisko
ekologické
výchovy
hl. m. Prahy
Kubátova 1/32, Praha 15-Hostivař
tel.: 271 750 548
e-mail: info@toulcuvdvur.cz
www.toulcuvdvur.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST V ŘÍJNU 2006:
sobota ■ 7. ■ 10.00–18.00
DEN ZVÍŘAT. Hlavním tématem akce, pořádané OS
SRAZ, budou zvířata a zodpovědný přístup k nim. Část
programu bude určena milovníkům kultury – koncerty,
taneční vystoupení, vernisáž výstavy dětských prací
a mnohé další. Pro milovníky zvířat budou jistě zajímavé ukázky stříhání ovcí, dojení koz a výroby sýrů
a mnohé další. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti, studenti
a důchodci 30 Kč, rodinné I. (1 dosp. + 2 děti) – 100
Kč, rodinné II. (2 dosp. + 2 děti) – 160 Kč.
neděle ■ 8.
JAK SE V ČECHÁCH DOLOVAL VÁPENEC (vycházka
pro děti). Vycházka do lomů Českého krasu. Nutná rezervace na tel. 271 750 548. Účastnický poplatek: 30 Kč.
pondělí ■ 9. ■ 14.30–16.00 a 16.30–18.00
PRÁCE SE LNEM. Účastnický poplatek: 30 Kč; děti
od 5 let 15 Kč.
středa ■ 11. ■ 9.30–12.30
VÍME, CO JÍME?. Tentokrát dostanete návody, tipy
a recepty jak konzervovat ovoce a zeleninu ekologickým
způsobem. Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška.
Nutná rezervace na tel. 271 750 548. Členský příspěvek: Dospělý (+0–1 dítě) 90 ; dospělý + 2 děti 120 Kč.
sobota ■ 14. ■ 10.00–16.00
OKÉNKO DO SVĚTA aneb TOULCŮV DVŮR NA
CESTÁCH. Chcete poznat původní vlast krásných stromů a její obyvatele? Čeká vás trocha sportu, špetka
her, tvořivá dílnička a na památku malý herbář. Akce se
koná v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Vstupné:
dospělí 60 Kč; děti, studenti a důchodci 30 Kč.
sobota 14. ■ 9.30–12.00
POSVÍCENÍ A POUŤ pro nejmenší. Společně se pobavíme na veselé pouti, která proběhne za pěkného počasí na zahradě mateřského klubu Mateřídouška. Nutná
rezervace na tel. 271 750 548. Členský příspěvek: rodina s 1 dítětem 70 Kč, rodina se 2 dětmi 100 Kč.
■ 19. 10.–10.11.
VÝSTAVA „OKÉNKO DO SVĚTA ŠIŠEK“. Výstavou
zahajujeme oslavu svátku DNE STROMŮ. Představíme
Vám šišky malé i velké, kulaté i šišaté, hladké i pichlavé – zkrátka rozmanité. Ve čtvrtek 19. 10. se koná od
16.30 její vernisáž. Celá výstava bude dále otevřena od
20. 10. do 10. 11. včetně od 10.00 do 17.00 hodin.
Vstupné: dobrovolné.

pátek ■ 20. ■ 14.00–18.00
DEN STROMŮ. Srdečně vás zveme ke společné oslavě
svátku stromů. Nabízíme tvořivé a hravé odpoledne.
Z bohaté nabídky vybíráme třeba šiškohrátky, vyzkoušíte
si vyřezávání či dlabání do dřeva. Vstupné: dospělí 50 Kč,
děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč, rodinné vstupné:
1 dospělý a 2 děti 90 Kč, 2 dospělí a 2 děti 130 Kč.
sobota ■ 21.
Z NIŽBORU DO BEROUNA (vycházka). Hlavním
magnetem trasy je tentokrát nejrozsáhlejší oppidum
v Čechách, Stradonice. Nutná rezervace na tel. 271
750 548. Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad
lektora a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopravu a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná
se za každého počasí!
středa ■ 25. ■ 10.00–12.30
BÝT ČI NEBÝT? Tentokrát na téma „Společnost, svědomí jednotlivce a zodpovědnost“. Probíhá v mateřském
klubu Mateřídouška, srdečně ale zveme i další zájemce
z řad veřejnosti. Nutná rezervace na tel. 271 750 548.
Členský příspěvek: Dospělý (+0 a více dětí) 90 Kč.
pondělí ■ 30. ■ 16.00–18.00
ROK NA ZAHRÁDCE – VÝTVARNÁ DÍLNA. Sejdeme
v tomto, pro někoho smutném předdušičkovém čase,
nad výrobou sušené vazby. Nutná rezervace na tel. 271
750 548. Účastnický poplatek: Dospělí 50 Kč; děti, studenti a důchodci 30 Kč.
Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem
č. 177 do zastávky Toulcův dvůr.

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
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
Kaple sv. Ludmily v KC Modletická
Křesťanské centrum – JM, tel.: 774 171 556
Čtvrtek 18.00 • Neděle 10.00
Nešpory • Sobota 19.30
FARNÍ KNIHOVNA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
je umístěna v suterénu farní budovy. Je
poměrně velmi dobře vybavena nejen
literaturou duchovně zaměřenou (bible,
její výklady a úvody, církevní dějiny,
duchovní osobnosti a svatí, církevní dokumenty aj.), ale i literaturou zabývající se
dějinami všeobecně, uměním, cestopisy, beletrií,
mapami a literaturou řady dalších oborů včetně dětské
literatury – celkem přes 4 000 svazků. Kromě toho je
možné si vypůjčit i časopisy různého zaměření;
v poslední době jsme získali i menší množství nahrávek na kazetách a CD.
Knihovna, v níž je možno si knihy půjčovat, je zatím
otevřena každou neděli od 9.30 do 12.00 hod., v případě většího zájmu bude možné ji zpřístupnit i v některý všední den.
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 zajímavých otázkách, na pravidelné středeční setkávání do farního sálu v 19.00 hod. Jedná se
o živá a názorově otevřená setkání, na něž zveme
všechny, kdo se chtějí nejen více dovědět o těchto
otázkách, ale též navzájem obohacovat sebe i druhé,
a podělit se o své zkušenosti z hledání hodnot trvalých a každému prospěšných. Vítáni jsou všichni,
nebojte se přijít a zapojit se. Setkání vede náš jáhen
Pavel Urban.
Konají se společné přípravy na svátosti. Pokud uvažujete o uzavření církevního sňatku nebo o přijetí svátosti křtu, můžete se na nás také obrátit. Bližší
informace poskytne P. Karel Kočí na telefonním čísle
777 101 941.

Budova
Křesťanského centra JM
Modletická 1401
vchod E, 1. patro
tel.: 603 180 180
http://alterapars.hopto.org
e-mail: alterapars@seznam.cz
NABÍDKA KURZŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007:
■ kytara (klasická nebo folková)
■ flétna (zobcová nebo příčná) ■ klavír ■ klávesy
■ housle ■ zpěv ■ keramika a výtvarné techniky
Hudební kurzy se konají buď pro jednoho žáka nebo
ve dvojici, výtvarné kurzy se konají v malé skupině.
Cena: Hudební kurzy cena dle typu a délky hodiny
a podle počtu žáků v kurzu. Keramika a výtvarné techniky – 1x týdně 90 minut – 1 450 Kč/pololetí.
Informace na tel.: 603 180 180 (paní Sehnoutková).
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Pro děti i dospělé je k dispozici hrnčířský kruh. Zálemci si mohou domluvit návštěvu na tel.: 603 180 180
(paní Sehnoutková).
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Českobratrská
církev evangelická

Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 912 124,
603 468 151
benjamin.webpark.cz
E-mail: benjamin@cmail.cz

Po prodeji sborových budov v Žilinské ulici na Spořilově se scházíme v prostorách občanské poradny
Společnou cestou, Donovalská 1862.
Sbor dokončuje stavbu sborového domu a připravuje
slavnost otevření kostela v sobotu 7. a neděli 8. 10.
2006. Do té doby bude ještě „omezený letní“ program.

INFORMAČNÍ HODINY:
úterý a čtvrtek
středa a pátek

Bohoslužby – neděle 9.30 – děti mají svůj program.
Informace a adresa pro poštu:
Tomáš Bísek, farář, Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 271 910 339, E-mail: tomas.bisek@evangnet.cz
Aktuální informace také na internetové
adrese: http://sporilov.evangnet.

V Ladech 10
Šeberov
Kazatel: Dr. David
Javornický
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.
Spojení: metro C Opatov – bus 165, 226, 325, 326,
327, dvě zastávky směrem na jih – zastávka V Ladech.
neděle ■ 10.00
Dopolední shromáždění pro veřejnost. Program:
písně, slovo na aktuální téma z Bible. Vlastní program
pro děti od 2 do 5 let a pro školní děti. Vyprávění, hry,
soutěže. Mimo pravidelnou nedělní bohoslužbu probíhá od 10.00 do 11.30 hod. i klub pro dorost.
úterý ■ 9.30–12.00
Motýlek – dětský klub pro předškolní děti. Klub
nabízí místo pro setkávání dětí a rodičů a pro společné podnikání.
středa ■ 17.30–18.30
Cvičení žen bez rozdílu věku.
čtvrtek ■ 18.00–21.00
Mládež + Klub Escape. Hledáme smysl života
a odpovědi na problémy každodenního života. ESCAPE
– klub pro mládež. Podnikáme fakt dobrý akce.
pátek ■ 15.00–17.00
Klub Velryba – Opatov. Pro děti od 9 do 14 let. V klubovně v ZŠ Ke Kateřinkám.
FLORBALOVÝ KLUB VELRYBA
Klub pro kluky a holky ve věku 10–14 let, kteří mají
chuť si každý týden zatrénovat, zahrát fotbal, pobavit
se a popřípadě se zúčastnit nějaké akce (soustředění,
přespávačky, bowling, hry po Praze, letní tábor atd.).
Čas od času si zahrajeme zápas s jiným klubem!
Tréninky máme každý pátek od 16.00 do 18.00 hod.
v Modré škole na Hájích. Cena za pololetí je 900 Kč,
částka slouží na pokrytí provozních nákladů.
Kontakt a další informace: Zdeněk Zimmermann,
tel.: 732 515 943, www.cb.cz/praha4/florbal

Aktuál

televizní zpravodajství Prahy 11

Již pátým rokem připravuje pro obyvatele Jižního
Města televizní štáb TV 11 za podpory naší městské části „Aktuál“, zpravodaj Prahy 11.
Televizní zpravodajství můžete sledovat na informačním 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 zpravodajský štáb, postačí, když nás budete předem informovat
na e-mailu: studio@gjm.cz nebo tel.: 777 801 494,
či v odboru kanceláře starosty na lince 487
nebo v redakci Klíče na linkách 217 a 487.

11.00–12.30 hod.
11.00–12.00 hod.

PROGRAM V ŘÍJNU 2006:
■ ČAS BÝT SPOLU – pro rodiče s dětmi od 9 měsíců
– 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 instruktorka. 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 kontakt mezi dětmi a rodiči. Do lekcí je zařazováno cvičení 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 správným pohybovým návykům, ovládání svého těla a při
cvičení na míčích si narovnají zádíčka. Program probíhá především v odpoledních hodinách.
■

■ TVOŘIVÉ DOPOLEDNE PRO ŠIKULKY – pro děti
od 2 let s rodiči. Program se skládá z hodiny výtvarných
prací (kombinace výtvarných technik s netradičními
materiály) a z hodiny pohybové průpravy zahrnující i cvičení na míčích. Program probíhá ve čtvrtek 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 otevírány až podle zájmu a většinou není zajištěno hlídání.
■ CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – cvičení se zkušenou
porodní asistentkou. Zahrnuje cvičení na míčích
a s overbally zaměřené na problematické svalové skupiny 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 HOLKY
OD 3 LET – pro děvčata od 3 do 5 let. Naučí se základy práce s tělem, seznámí se s lidovým a výrazovým
tancem. Cvičení probíhá v úterý odpoledne, děvčátka
jsou rozdělena do dvou skupin podle věku.
■ DĚTSKÝ AEROBIC PRO DĚTI 5–7 LET, 8–11 LET
– cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé využívá
rytmu k tvorbě správného držení těla a získání správných pohybových návyků. Zařazeno je i posilování
oslabených svalových skupin.
■ BENJAMÍNEK – cvičení v tělocvičně – hravý program
pro neposedné předškoláky od 4 do 6 let. Zahrnuje
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 probíhá v pondělí v 18.30 hod. a ve čtvrtek v 19.00 hod.

DALŠÍ PROGRAM:
■ HERNA POD STŘECHOU:
Otevřeno: po–pá 9.00–12.00, po–čt 16.00–18.00
Objednávky: počet osob v kurzech je omezen kapacitou, proto je nutné se předem objednat.
Spojení: metro Háje, autobusy č. 154, 213, 271, 170,
zastávka Horčičkova

Okénko do světa

D

endrologická zahrada v Průhonicích ve
spolupráci s Toulcovým dvorem pořádá
dne 14. října od 10 do 16 hodin zábavně
poznávací cestu za stromy českými i cizokrajnými. Akce je určena rodinám s dětmi, které
se zde mohou nejen seznámit s původní vlastí stromů, ale trochu si i zasportovat, zúčastnit
se soutěží či si něco malého vyrobit v tvůrčích
dílničkách. Domů si děti odnesou drobnou
sladkůstku a na památku malý herbář. V době
konání akce bude zahrada přístupná nejen
hlavním vchodem, ale výjimečně i z městské
části Praha-Újezd. Vstupné bude pro dospělé
60 Kč, pro děti, studenty a důchodce 30 Kč.
Těšíme se na vás v Dendrologické zahradě
v Průhonicích.
◗
Ing. Marta Černá

Flétnový čtyřúhelník

O

tom, že zobcová flétna není jen „píšťalkou pro zdraví“ , nýbrž skvělým hudebním nástrojem pro děti i dospělé, zvláště když
se sejde muzikantů více, vás ve třech koncertních vystoupeních prvního ročníku Flétnového čtyřúhelníku přesvědčí soubory zobcových
fléten ze čtyř měst. Pražský soubor Aulodie
totiž pozval na hudební setkání velký flétnový
soubor a Flauto Amabile z Třebíče, Collegium
flautini a piccoli z Loun a soubor Camerata
z Humpolce. Program bude pestrý a zahrne
hudbu různých stylových období. Všechny
soubory se pražskému publiku představí na
zahajovacím koncertě v pátek 6. října od 17
hodin v koncertním sále radnice v Táborské
ulici v Nuslích. V sobotu 7. října soubory
vystoupí dopoledne od 10 hodin v kostele sv.
Anežky České na Roztylském náměstí na Spořilově a závěrečný koncert se uskuteční od
15.30 hodin v kapli Domova Sue Ryder
v Michelské ulici. Na koncerty vás srdečně zve
organizátor akce – občanské sdružení souborů
zobcových fléten Aulodie ve spolupráci se
Základní uměleckou školou Jižní Město. ◗
Iveta Hlavatá

POZVÁNKA
NA SETKÁNÍ KLUBU
Sdružení křesťanských seniorů v Praze 11 zve na
setkání, které se koná v pondělí 9. října 2006 od
16.00 hodin v čajovně Na dně – Křesťanské centrum, Modletická 1401, Praha 11 – vchod E (stanice
autobusu č. 213, 260 Ke Kateřinkám). Jako host
mezi nás přijde MUDr. Vladimír Říha a téma besedy
bude Křesťan a současná politika. Všichni senioři
jsou vítáni. Těšíme se na vaše náměty k obsahu
našich setkání.
Připravujeme: V sobotu 21. října 2006 navštívíme
kostel sv. Jakuba Staršího v Kunraticích a sv. Prokopa v Hrnčířích, sraz v 15.00 hodin před kostelem
v Kunraticích (stanice autobusu č. 114 a 165).
Tyto akce jsou pořádány ve spolupráci
s městskou částí Praha 11.
Klub Sdružení křesťanských seniorů v Praze 11,
Dr. Jan Decker, Eva Schmidtová,
doc. Ing. Dr. Jiří Teyssler, CSc.

VII.

VOLNOČASOVNÍK

říjen 2006
Modletická 1401
Praha 11-Opatov
tel.: 267 913 338
e-mail: ymkarium@ymca.cz

Modletická 1401, Praha 11
mobil: 774 171 556
e-mail: krestanske@centrum.cz
www.KCMT.cz/kcjm
úterý ■ 3. ■ 16.00
První poprázdninová hodina základů křesťanství
pro děti (vchody A,B,E)
neděle ■ 8. ■ 14.30
Bobův běh – 3. ročník, Bobův běh není typickou
sportovní akcí. Časy se neměří, trasu lze absolvovat
volnou chůzí nebo kombinací chůze-běh. Smyslem
akce občanského sdružení Sanga – cesta bez závislosti je upozornit na narůstající nebezpečí vzniku
závislostí ve všech věkových kategorií. Po absolvování
okruhu v Milíčovském lese na vás čeká překvapení.
Každý účastník obdrží diplom a tři vylosovaní účastníci
dostanou tričko s logem této akce (sraz na stanici
metra C Háje ve vestibulu nad eskalátory).
sobota ■ 7.
Lidice – Budeč – Nelahozeves – Levý Hradec, výlet
Sdružení křesťanských seniorů (příspěvek 50 Kč)
informace dr. Jan Decker, tel. 272 920 904.
pondělí ■ 9. ■ 16.00
Duchovní služba v armádě, přednáška v rámci setkání Sdružení křesťanských seniorů (Klub Na Dně,
vchod E).
sobota ■ 21.
Kunratice – kostel sv. Jakuba Staršího, výlet Sdružení křesťanských seniorů, informace dr. Jan Decker,
tel. 272 920 904.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY:
Miniškola sportu (každé pondělí od 15.00) pořádá
Křesťanský sportovní klub, přihlášky na tel.:
603 256 411 (sraz metro Opatov).
■

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

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

budova Křesťanského centra JM
Modletická 1401, tel./fax: 272 919 803
e-mail: kaminek@kaminek.org
www.kaminek.org

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB MLÁDEŽE
YMKÁRIUM VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:
Volný prostor – prostor pro hry, fotbálek, šipky,
posezení při čaji nebo kávě, popovídání, čtení, výtvarnou tvorbu...
■

TenSing – skupina pro náctileté s hudebně kreativním programem, zahrnující amatérský sborový zpěv
s kapelou, divadlo, tanec, zamyšlení a hry pro všechny bez ohledu na hudební nadání.
■

■ Čajovna – posezení u dobrého čaje s povídáním
a vyprávěním příběhů.

Otevřeno: pondělí až středa 15.00–20.00 hod.
čtvrtek 17.00–19.00 hod. – TenSing
PROGRAM V ŘÍJNU 2006:
pondělí ■ 2. ■ od 13.00
Den otevřených dveří v Ymkariu
pátek ■ 6. ■ od 15.00
Páteční program klubu – hry.
pátek ■ 20. ■ od 15.00
Páteční program klubu – hry.

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 ŘÍJNU 2006:
neděle ■ 17.00–18.15
Nedělní shromáždění. Info: kazatel Robert Filip,
tel.: 605 809 950, robertfilip@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
úterý ■ 19.00
Kurz alfa v češtině. Začínáme 3. 10. Poznejte základy křesťanství: čemu věříme? Občerstvení, videopromítání, diskuse. Info: kazatel Robert Filip,
605 809 950, robert.filip@cb.cz
Kurz alfa v angličtině
Začínáme 3. 10. Info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803,
jizni.mesto@cb.cz
středa ■ 9.30 a 19.00 (opakuje se)
Čtenářský klub v angličtině. Info: Jodi Oppenhuizen, 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

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

www.kamínek.org/nadne
Otevřený klub ve stylu čajovny
s doprovodným programem.
Vstup volný (není-li uvedeno jinak). Vchod E, přízemí

VIII.

středa ■ 17.30–18.45
Speaking club – zlepšete své veřejné vystupování
v angličtině a začněte si důvěřovat. Začínáme 4. 10.
Info: Shannon Curran 605 364 014, jizni.mesto@cb.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. Začínáme 21. 9.,
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, začínáme 8. 9. Info: Petr Koťátko,
608 526 153, kotatko.petr@volny.cz
pátek ■ 17.00–18.30
Klub Velryba – Háje: pro děti od 8 do 13 let. Info:
Miroslav a Hanka Skrbkovi, 608 529 407,
skrbkova.hana@volny.cz
pátek, ■ od 18.30
Teen club: pro teenagery 14–19 let. Info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803, jizni.mesto@cb.cz
PŘIPRAVUJEME
■ rodinný pobyt s výukou angličtiny:
16. – 19. 11. 2006. Info: Jodi Oppenhuizen,
737 382 803, jizni.mesto@cb.cz

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

OBČANSKÉ
PORADENSKÉ
CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO
Donovalská 1862, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 950 984
e-mail: poradna@spolcest.cz
Občanské sdružení Společnou cestou nabízí veřejnosti služby Občanské poradny Jižní Město, která bezplatně, anonymně, diskrétně a nezávisle poradí
každému, kdo se na ni obrátí. Poradci podávají informace z oblasti sociálního zabezpečení, rodinněprávních vztahů, bydlení, pracovní, spotřebitelské,
majetkové apod. Nově poskytujeme informace týkající se Evropské unie a volného pohybu osob, přístupu
na pracovní trhy a ochrany spotřebitele v rámci EU
a dále kontakty na instituce EU.

Hodiny pro veřejnost:
úterý–čtvrtek
10–18 hod.
Telefonicky:
úterý–čtvrtek
pondělí a pátek

10–18 hod.
9–15 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu. Kateřina Čočková

ŠACHY PRO MLÁDEŽ
JIŽNÍHO MĚSTA

Do skupiny šachistů přijmeme 10 hráčů na sezonu
2006–2007. Hrajeme ve středu, jednou za měsíc od
14 do 15.30 hodin v ZŠ Donovalská č. 40. Příspěvek na Šachový svaz a organizační výdaje činí na
školní rok 150 Kč. Termíny pro rok 2006 jsou
18. 10., 15. 11. a 13. 12. termíny schůzek na příští
rok budou zveřejněny v následujících měsících. Kontakt a informace: Jaroslav Zvolánek, Nezvalova 831,
Praha 516-Zbraslav, tel.: 257 921 197.
Kulturní přehled připravila Mirka Pašková

