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Expresní autobusová
linka 125 jezdí častěji
Autobusová linka 125, která jezdí
od 1. října loňského roku v trase
Smíchovské nádraží – Jižní Město
přes Jižní spojku, si velmi rychle
získala nové cestující. Od 3. ledna
proto Dopravní podnik posílil její
provoz. V ranní špičce v pracovních dnech je interval mezi jednotlivými spoji zkrácen ze 7,5 na 6 minut, odpoledne jezdí autobus každých 7,5 minuty namísto původních 10 minut. V ostatních časech
pracovního dne i o víkendu bude
jezdit linka v intervalu každých 15
minut.
(aba)

Čtvrtek: Chodov, Šeberov, Křeslice,
Pitkovice, Uhříněves a další

Pátek: Smíchov, Košíře, Motol,
Radlice, Jinonice, Stodůlky a další

Sobota: Klecany, Odolena Voda,
Čelákovice, Úvaly, Říčany a další

Pondělí: Holešovice, Bubeneč,
Letná, Troja, Bohnice, Čimice a další

Na místě zapleveleného
kopce vyroste arboretum

Rád se toulám
po Kunratickém
lese
Jaroslav
Kobr

Jedenáctá městská část vystaví u Roztylské ulice naučný dřevinový park. Chce, aby v něm zahnízdili ptáci

spisovatel a kronikář

Patnáctý reprezentační ples městské části Praha 11 letos vypukne
28. ledna v chodovském Top Hotelu Praha od osmi hodin večer. Vstupenky za jednotnou cenu 200 korun jsou již v prodeji v informačních centrech v Hájích, v budově
polikliniky Šustova a v Ocelíkově.
Lidé se mohou těšit na Martinu Kociánovou, orchestr Gustava Broma
nebo na taneční skupiny Švih
a ATS Domino.
(aba)
CHODOV

UHŘÍNĚVES

V Uhříněvsi proběhne
zápis do prvních tříd
Základní škola Bratří Jandusů v Uhříněvsi zve rodiče a jejich děti na
zápis do prvních tříd, který se
bude konat ve dnech 19. a 20. ledna od 14 do 18 hodin. Zapisují se
děti narozené do 31. 8. 2005. Rodiče s sebou musí k zápisu přinést
občanský průkaz a rodný list dítěte. Den otevřených dveří se koná
ve středu 12. ledna.
(aba)
KOLOVRATY

Obec podpoří
sdružení dětí a mládeže
V době do 14. ledna mohou žádat
o granty v Kolovratech všechny organizace nebo občanská sdružení
zaměřená na práci s dětmi a mládeží. Kolovraty podpoří jak akce
pro děti v jejich volném čase, tak
pomohou zaplatit nájmy, popřípadě dovybaví základny organizací.
Formuláře pro jednotlivé programy včetně podmínek jsou k dispozici v podatelně úřadu MČ nebo
na webu Kolovrat.
(aba)

pisovatel a kronikář Jaroslav
Kobr bydlí na Jižním Městě
od roku 1987. Přestěhoval se
sem z Trutnova.
„Zpočátku se mi po Krkonoších
stýskalo, ale i na Jižním Městě
jsem postupně našel místa, jež stála za poznávání. Rád se toulám zejména po Kunratickém nebo Milíčovském lese, a to většinou se
svou manželkou,“ vysvětluje Jaroslav Kobr, jehož krédem je žít, a
ne přežívat.
V létě navštěvuje nejraději rybník Šeberák. „Nenáročná turistika
a plavání jsou sporty, které je možno pěstovat i ve vysokém věku,“
doplňuje.
Jižní Město se stalo pro bývalého učitele opravdovým domovem.
„Tato městská část se proměnila v
moderní město s dobrou občanskou vybaveností, například pro
seniory tu vystavěli nový dům,“ vysvětluje Kobr.
Jedna věc se ale spisovateli a
kronikáři v Praze 11 nelíbí: vandalismus. „Občas neznámí chuligáni
poničí některou autobusovou zastávku. Irituje mě to, ale přesně nevím, jak proti těmto zlořádům zasáhnout,“ říká aktivní senior.
Jaroslav Kobr pracuje na Jižním Městě jako člen seniorské komise a píše kroniku jednoho seniorského klubu. „Psaní mě baví, dá
se říct, že je to můj koníček, stejně
jako hudba. Na Jižním Městě
máme seniorskou kapelu, ve které
zpívám,“ doplnil senior, kterému
vyšla v jednom školním nakladatelství řada naučných knih. (aba)

S

Praha 11 bude plesat
v Top Hotelu Praha

Společnost Pražská plynárenská
nabídne svým odběratelům možnost vyřídit si nově záležitosti týkající se odběru zemního plynu v ulici Černockého u Komunitního centra Matky Terezy. Tam bude přistavena mobilní obchodní kancelář, a
to v nejbližší době 23. ledna od 9
do 15 hodin a dále pak 20. února v
témže čase. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
(aba)

Úterý: Karlín, Libeň, Kobylisy, Dolní
Chabry, Ďáblice, Letňany

Lidé od nás

CHODOV

Pražská plynárenská
má mobilní kancelář

B 5

Nástupní plocha Tvoří hlavní křižovatku všech cest v arboretu. Jsou zde také solitérní stromy, které poskytují stín.
CHODOV Dnes je to místo, kam se
lidé bojí chodit. Kopec Chodová u
Roztylské ulice za dvacet let, co se
o něj nikdo nestaral, zarostl plevelem. „Je tam džungle, kam se stahují narkomani a bezdomovci,“
řekla místostarostka Prahy 11 Eva
Štampachová.
Přibližně do dvou let by měl
vrch vypadat zcela jinak. Městská
část tu plánuje vystavět naučné arboretum, tedy zvláštní botanickou
zahradu specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Vrchu
bude dominovat vyhlídková věž.
„Chceme Chodovou zkulturnit:
vysadíme tu nejrůznější dřeviny a
doplníme arboretum informačními panely pro návštěvníky,“ vysvětlila místostarostka.
Arboretum má sloužit naučným
účelům, ale také jako místo pro vycházky, pikniky a podobně. „Bude
tu ohniště, sezení ve formě velkého dřevěného plata i herní prvky

pro děti. V zimě se na svahu bude
moci sáňkovat,“ doplnila Štampachová.
Na kopci vyrostou také chodníčky a nad nimi lávky, které dostanou návštěvníky blíže k rostlinám.
Jak chodníky, tak lávky, které se v
některých místech kříží, budou zachovávat architektonickou myšlenku spirály stoupající k vrcholu kopce. Celý areál arboreta má být navíc oplocený, aby jej nemohli poškodit vandalové.

FAKTA

Co postaví na kopci?

V arboretu budou moci lidé
pozorovat různé druhy ptáků
Chodová však nebude sloužit jen k
pozorování dřevin. Oblast je totiž
významnou ornitologickou lokalitou. „Chtěli bychom přizpůsobit
místo tomu, aby tu mohli hnízdit
ptáci,“ uvedla místostarostka.
Vybudování arboreta má být
rozděleno na několik etap. Nejprve bude třeba zkulturnit kopec,

Na ploše o rozloze 19 500 metrů
čtverečních vyroste arboretum.
Lidé do něj budou moci vstupovat
třemi vchody. Dominantou má být
vyhlídková věž umístěná na
vrcholu severního kopce. Na
vyhlídku navazuje systém chodníků
a lávek. Nebude chybět ani
posezení a herní prvky pro děti.

2x vizualizace: MČ Praha 11

což vyjde přibližně na 4 miliony korun. Následovat bude výstavba
oplocení, herních prvků a posezení na piknik, které vyjdou městskou část taktéž přibližně na 4 miliony korun.
Pokud získá městská část peníze z fondu EU, postaví na vrcholku
Chodové vyhlídkovou věž za 12 milionů korun. „To je taková třešinka
na dortu, která by dodala Jižnímu
Městu symbol, který by byl vidět i
z dálnice,“ řekla místostarostka
Eva Štampachová.
Dodala, že Praha 11 by arboretum vystavěla i tehdy, kdyby peníze z EU nezískala. V takovém případě by musely jít peníze z kapsy
městské části a výstavbu nového
parku s dřevinami a vyhlídkou by
Praha 11 rozdělila do více úseků.
„Rádi bychom arboretum vystavěli, co nejdříve to půjde,“ dodala
místostarostka.
Anna Baumová

Na kurzu se matky naučí masírovat miminka
CHODOV Spousta Pražanů si zvyklo chodit po práci na masáže: relaxační, aromatické, vodní, thajské...
Druhů nejrůznějších masáží je nespočet. Slyšeli jste však někdy o
tom, že masírovat se dají také miminka?
V mateřském centru Pramínek
na Chodově startuje příští týden
na toto téma kurz. „Masáž slouží k
první komunikaci s dítětem, pomáhá navázat vzájemné pouto,“ uvedla masérka Jitka Vaňková, která povede sérii školení.

Během čtyř čtvrtečních setkání,
která začínají vždy v půl desáté
ráno v mateřském centru v Donovalské ulici, si matky osvojí základní znalosti o masírování svých ratolestí.
„Kurz bych doporučila především těhotným ženám. Maminky,
kterým se už děťátko narodilo,
mají většinou po porodu jiné starosti. Důležité je, aby se s masážemi začalo co nejdříve. Větší děti už
si totiž na masírování špatně zvykají,“ vysvětlila masérka Vaňková.

Masáže miminek podle masérky stimulují krevní oběh, zlepšují
dýchání, ovlivňují svalstvo a přispívají k rozvoji motoriky. „Masáže
jsou celkově uvolňující a pomáhají
proti stresu miminek. Užitečné
jsou i v případě, když dítko bolí
bříško,“ řekla Jitka Vaňková.
Na prvním setkání 13. ledna se
matky seznámí s oleji, které jsou
vhodné pro masáže, a naučí se protikolikovou masáž bříška a osvojí
si i masáž nožiček dobrou pro posílení svalstva.

O týden později se maminky naučí masáž hrudníčku pro lepší dýchání nebo masáž rukou pro rozvoj motoriky.
V dalších týdnech bude následovat i masáž obličeje, zad, zadečku
a v závěrečném kurzu se matky dozvědí o dotykových hrách pro děti.
Za návštěvu jednoho kurzu zaplatí zájemci 200 korun, za všechny čtyři pak 600 korun. Registrovat
se lze přímo v mateřském centru
Pramínek.
Anna Baumová

Tři králové v
Centrálním parku
přijedou na koni
i velbloudu
OPATOV (aba) V Centrálním parku
se dnes v 15 hodin sejdou lidé ke
Tříkrálovému průvodu. Ten vyrazí
od stanice metra na Opatově a půjde přes Centrální park ke Komunitnímu centru Matky Terezy.
Děti i dospělí se mohou těšit na
Kašpara, Melichara a Baltazara,
kteří přijedou na koních a velbloudu. Děti se na nich potom budou
moci také svézt.
Chybět nebude ani divadelní
představení, soutěže pro děti nebo
malování na obličej. V průvodu budete moci potkat také klauna.
Vstup na akci je volný a navíc je
pro každého účastníka průvodu
připraven vánoční energetický
drink zdarma.
Akce, na které najdete i stánky s
občerstvením, skončí kolem osmnácté hodiny večerní.

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES.
Zatmění
Nad Českem bylo možné v úterý ráno
pozorovat zatmění Slunce. Vzácný
nebeský úkaz lidé sledovali z pražských
kopců i hvězdáren.
Foto: Marianna Kolníková (vlevo)
a Václav Král (dole)

Starý nácek
Bohnická divadelní společnost uvedla v Roxy grotesku
komentátora MF DNES Martina Komárka. V hlavní roli
vystupuje David Matásek.
2x foto: Martin Učík

