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editorial
Vážení čtenáři,
Vánoce se kvapem blíží a vám se opět dostává do rukou
časopis, který je plný nejen zajímavého čtení, ale také informuje o zimních táborech, které pro vás připravují pražské
domy dětí a mládeže a občanská sdružení, která se dětem
a mládeži věnují. Mám radost, že jak nabídka pobytů v našich
horách, tak i příměstských táborů je o jarních prázdninách tak
bohatá a umožňuje malým Pražanům aktivně strávit týden jistě zaslouženého odpočinku od školy. I když v Praze možnosti
pro lyžování nemáme, jsme, minimálně v Evropě, hlavní
město s nepochybně největším relativním počtem lyžařů. Aby
tomu tak bylo i nadále, pomáhá Praha organizátorům
a nepřímo i účastníkům grantovou podporou. Tábory jsou tak
cenově dostupné a vyrazit za zážitky může opravdu každý.
Věřím, že všechny malé milovníky zimních radovánek touto
naší nabídkou potěšíme a třeba poukaz na pobyt na horách
naleznou pod vánočním stromečkem a přinese jim větší
radost a potěšení než dárky jiné.
Z celého srdce vám přeji příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 2011.

Marie Kousalíková
členka Zastupitelstva hl. m. Prahy
Před nedávnem polští vědci konstatovali, že díky ropné
skvrně v Mexickém zálivu došlo k rozdělení Golfského
proudu a nás prý letos bude čekat velmi krutá zima.
Čeští vědci sice zprávu popřeli, ale ať je to, jak je to,
zima a sníh rozhodně budou, a proto je nejvyšší čas
vybrat si z nabídky zimních táborů, která je přílohou tohoto časopisu. Těm, kteří nevědí, kdy se mají
na prázdniny těšit, připomínám, že Praha 6 až 10 má
prázdniny v týdnu od 7. 2. do 13. 2. 2011 a školáci
z Prahy 1 až 5 se mohou těšit na týden od 14. 3. do
20. 3. 2011. Ve zmíněné příloze naleznete seznam všech
pobytů, které se budou konat v Krkonoších, Jizerských
horách, na Šumavě, Vysočině, ale i v Rakousku. Mnohé
z těchto zimních táborů jsou určeny i začátečníkům
a nezapomínáme ani na nelyžaře. Pro ty připravujeme
především tzv. příměstské tábory, které se budou konat
rovněž v době jarních prázdnin přímo v Praze
v jednotlivých pražských domech dětí a mládeže. Stačí
se jen zvednout od počítače, samozřejmě až po té,
co si v databázi www.mitkamjet.cz ten nejlepší tábor
vyberete.
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téma
a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4. Všichni, kdo mají zájem zahrát si baseball či softbal,
si mohou vyzkoušet základní dovednosti na
otevřeném celodenním tréninku ve sportovní
hale v Krči pod vedením zkušených trenérů ze
sportovního klubu Eagles Praha. Nově se do
projektu zapojila také lezecká centra. Kdo má
chuť zdolat některou ze stěn, může vyrazit do
Boulderu v Síti na Žižkově nebo do Lezeckého
centra Smíchoff, kde bude k dispozici i instruktor. Stejně tak v Domě dětí a mládeže Praha 4
- Hobby centrum 4 se můžete pokusit vylézt na
stěnu za pomoci instruktora. Otestovat můžete
také venkovní stěnu ve sportovním areálu
Hamr-Sport Gutovka. Zájemci o power jogu,
pilates, zumbu a Tae Bo mohou přijít na bezplatné lekce do Spinning Areny v Myslíkově
ulici. A pokud chcete vyzkoušet více aktivit na
jednom místě, bude pro vás zajímavá nabídka
Sportcentra Evropská, které nabízí sportuchtivým občanům opravdu širokou škálu aktivit,
od squashe, přes posilovnu, stolní tenis, až po
horolezeckou stěnu.

TÝDEN SPORTU ZDARMA
Pokud nechcete mezi Štědrým dnem a Novým
rokem trávit své volné dny jen vysedáváním na
pohovce, sledováním pohádek a jedením všeho,
co je právě po ruce, navštivte některé ze sportovišť, které vám nabízí v období od soboty
25. 12. do pátku 31. 12. 2010 vstup zdarma.
Hlavní město Praha ve spolupráci s provozovateli pražských sportovních zařízení opět
připravuje na poslední kalendářní týden v roce
akci TÝDEN SPORTU ZDARMA. Pro Pražany není tento projekt žádnou novinkou, letos
se pořádá již potřetí. Pro ty, kteří však ještě
nezaznamenali tuto akci, zdůrazňujeme, že
v týdnu od 25. 12. do 31. 12. 2010 mají všichni
sportuchtiví občané metropole v určité hodiny
volné vstupy do zapojených sportovišť, jako
jsou plavecké bazény, aquaparky, zimní stadiony, posilovny a další specializovaná centra pro
spinning, beach volejbal, squash, stolní tenis,
florbal, fotbal, baseball, lezení, apod.
Iniciátorem celé akce je Hlavní město Praha.
Projekt by samozřejmě nemohl fungovat bez
spolupráce provozovatelů sportovišť, kteří
nabízejí svá zařízení a služby k tomuto účelu.
Rok od roku stoupá počet sportovních partnerů
zapojených do tohoto projektu. V minulém roce
mohli Pražané využít nabídky sportování zdarma ve 25 sportovních zařízeních, letos se jejich
počet zvýšil na 33.

Stálicemi mezi plaveckými bazény jsou plavecké stadiony Podolí ČSTV, Slavia Praha, plavecké bazény Strahov, Radlice, Hloubětín, Incheba
– Výstaviště, Tyršův dům a Ymca. Kromě kondičního plavání nabízejí různé vodní atrakce od
tobogánů až po whirpooly aquacentra Lagoon
Letňany či AquaDream Barrandov.

Jak předešlý výčet naznačuje, nabídka bude
v týdnu vánočních prázdnin opravdu bohatá a rozmanitá. Zapojená sportoviště se budou
snažit vyjít všem vstříc, avšak jejich kapacita
je omezená, proto bude provoz v jednotlivých
areálech regulován. Pokud se kapacita naplní,
může provozovatel vyhlásit stop-stav. Proto
by se měli návštěvníci obrnit trpělivostí a shovívavostí, pokud na ně nevyjde řada do jejich
oblíbeného sportoviště. Některá zařízení řeší
naplněnost poskytováním časově omezených

Zabruslit si opět můžete na zimních stadionech
USK Hasa, Nikolajka, Hvězda, Kobra, Ice
Arena Letňany a nově také Incheba Arena na
Výstavišti. Venkovní bruslení nabízí i sportovní
centrum Hamr-Sport Gutovka. Pro děti do 12
let bude k dispozici malá ledová plocha v Domě
dětí a mládeže hlavního města Prahy v Karlíně.
Na Strahově můžete zdarma zavítat do
Squashcentra Esquo nebo do BeachPraha Areny, která nabízí beachvolejbalistům jedinečné
hřiště s vyhřívaným pískem. Beach volejbal
si také můžete zahrát na kurtech Beachklubu
Praha Pankrác. Florbalisté se mohou realizovat v hale a tělocvičně Tatranu Střešovice, na
Stadionu mládeže na Kotlářce, v hale x3m na
Barrandově, kde pro zájemce připravili trenéři z SSK Future otevřené tréninky či
v areálu Hamr-Sport Braník, kde si kromě florbalu můžete zahrát také fotbal. Na své si přijdou i milovníci posiloven, pro ně nabízí svá
fitnesscentra Hamr-Sport v Záběhlicích, Spinning Arena, Sportcentrum Ymca, Dům dětí

vstupenek či telefonickou rezervací. Pokud se
rozhodnete navštívit plavecký bazén v Tyršově domě a zrovna bude naplněná kapacita,
nemusíte čekat ve frontě jen tak, ale můžete
využít nabídku od České obce sokolské prohlédnout si areál Tyršova domu a Michnova
paláce.
Aktuální program a podrobné informace o akci
naleznete na internetových stránkách
www.prahasportovni.cz
http://magistrat.praha-mesto.cz/.

3

představujeme
Dům dětí a mládeže Praha 9

Místo pro Vás
Před sedmi lety se Dům dětí a mládeže Praha 9 začal měnit, přibyla nová pobočka na
Černém Mostě a na Proseku se rozběhla rozsáhlá rekonstrukce. Ten, kdo tady pár let
nebyl, dnes již místa nepoznává. Posun se netýkal jen vnější podoby, ale změnilo se i
pracovní uspořádání. Vznikly informační kanceláře, které jsou dnes už nepostradatelné
pro klienty, externisty i ostatní pracovníky. Začal se vytvářet nový pracovní kolektiv.

„Naše práce je především o lidech. Prostředí
a podmínky jsou důležité, ale i ty vytvářejí
lidé. A náš pracovní kolektiv je základem
pro dobré jméno. Mezi pedagogy výrazně
převažují mladí. Mimo mě, bohužel,“ říká
se smíchem paní ředitelka Vladimíra Dvořáková, která obě pracoviště vede. Nároky
na pedagogy jsou vysoké, a to nejen v oblasti
přímé výchovné práce, ale i v rámci organizační, ekonomické a administrativní činnosti. Mimo to na sobě musí každý neustále
pracovat.
„Pokud chceme uspět, musíme reagovat na
všechny změny, které kolem probíhají.
A připravit se na ně. Proto řada z nás dál studuje a snaží se využívat možnosti pro svůj
osobní růst,“ dodává paní ředitelka.
Co v současnosti nejvíce „jede“?
Sport, tanec, předškoláci – to jsou v současnosti pilíře naší činnosti. Sportovní kroužky
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jsou pravidelně středem zájmu, ale chybí
nám tělocvična, a tak jsou naše sálky neustále zaplněné a k tomu využíváme pronájmů
i u jiných subjektů. Jednoznačně největší
tradici má aikido – třikrát týdně zaplňují
tatami (silná podložka na podlahu) mladí
i starší pod vedením zkušených lektorů už
několik let, kroužek je vždy mezi prvními
obsazenými.
Slibně se rozrostl počet volejbalových
kroužků – spojili jsme síly s dalšími sub-

jekty a naplňujeme celostátní projekt pro
podporu tohoto sportu. Máme přípravky,
sportovní družstvo, družstva pro mládež
a každoročně se pořádá několik turnajů i letní soustředění. Samozřejmě v naší nabídce
nechybí ani basketbal, florbal, stolní tenis
a další.
Akrobatický rokenrol spojuje prvky tance,
gymnastiky, akrobacie a v současnosti je
to naše nejúspěšnější odvětví. Na podzim
2009 byl založen při našem DDM nový
klub – ALPHA. Pod vedením Gábiny Haisové se v něm sešli její odchovanci a přibyli i noví členové, včetně těch nejmenších
v přípravce. Kromě párů všech věkových
kategorií máme i čistě dívčí formace. Starší
vozí pravidelně ta nejlepší umístění jak
z domácích, tak zahraničních soutěží - v
kategorii párů od 14 let máme momentálně
dva páry i ve Světovém poháru – v prvních
dvou soutěžích letošního roku získali 14.

a v Belgii dokonce 7. místo – v konkurenci
50 párů z celého světa!
Trendové taneční směry současnosti jsou
bezpochyby break dance a street dance –
díky celoevropskému rozmachu hiphopové
scény se řadí mezi velké taháky i pro starší
děti a mládež. Momentálně máme v nabídce
7 kroužků z této specifické oblasti, kam patří i pravidelná víkendová soustředění a soutěže.
Předškoláci v posledních třech
letech přinesli změnu do naší práce. Snažíme se náš program i nabídku přizpůsobit zájmu veřejnosti
– a v této oblasti je opravdu velký.
Začínali jsme s mateřským klubem
Oskárek, postupně se přidala další pravidelná činnost a Školička.
Když se v loňském roce rozjížděl
za podpory hlavního města Prahy
celopražský projekt „Centra pro
předškolní děti“, spojili jsme naše
dosavadní zkušenosti s prvky projektu. Výsledkem jsou již tři CPD
– na Proseku, Černém Mostě a na základě
spolupráce s MČ provozujeme centrum
i v Čakovicích. Nechceme však, aby
naše centra byla jen místa na „hlídání“
dětí. Kolektiv pracovnic všech center spolupracuje a připravuje kvalitní náplň a program. Ohlas rodičů nám potvrzuje, že naše
snažení rozhodně není marné, o čemž vypovídá i zaplněnost a pořadníky pro zájemce.
Předškoláci mají řadu možností účastnit se
pravidelných kroužků. Mezi malými talenty
je už delší dobu oblíbené středeční cvičení
nebo výtvarné kroužky Paletka a Pastelka.
Po zkušenostech s dílnami se nově otevřela
i pravidelná keramika, nechybí flétna a angličtina pro nejmenší.
Každé dopoledne se schází řada rodičů s těmi
nejmenšími v hudebních kroužcích Yamaha
školy - propracovaná metodika, zkušené

lektorky a příjemné prostředí pomáhají přirozeným způsobem rozvíjet muzikálnost
dětí. Děti mohou pokračovat v kurzech až
do školního věku a rozvíjet tak svůj talent
plynule po několik let.
Předškoláci sice nepatří vyloženě mezi
hlavní cílovou skupinu, ale postupně nám
z nich vyrůstají pravidelní návštěvníci.

Rodiče vědí, kam své děti posílají, znalost
prostředí a hlavně lidí, kteří se o ně starají,
jsou pak pro ně příjemnou jistotou.
Hurá na zahradu!
Důležitou součástí obou pracovišť jsou velké, udržované a vybavené zahrady, což je
ideální prostor nejen pro hry a odpočinek,
ale i pro velké akce.
Na Proseku patří mezi tyto akce tradičně
„Začínáme“ – velká událost v polovině září,
několik dní před zahájením kroužků. Na
jaře potom přichází na řadu „Den Země“,
„Z pohádky do pohádky“ a končíme tradiční červnovou akcí „Ahoj, léto!“. Jediné, co
zatím nedokážeme ovlivnit, je počasí. Jinak
jsou tyto akce vždy pečlivě připravené, mají
svou dlouholetou tradici, velkou návštěvnost, jsou prezentací naší práce pro širokou

A nakonec pár čísel ...
163 kroužků a 1545 členů
25 táborů s 594 účastníky
233 akcí během roku a 6334 účastníků

Klub Most na Černém Mostě
- možnost zahrát si fotbálek, stolní hry, Playstation, ...
- kreativně se vyřádit
- popovídat si s přáteli
- akce po celý rok
- fajn vedoucí, kteří umí naslouchat
- přátelská pravidla, možnost kdykoli přijít a odejít, vstup zdarma

veřejnost a baví i nás. Mimo jiné znamenají
okamžitou zpětnou vazbu od malých i velkých návštěvníků, a jsou tak pro nás zdrojem inspirace do dalších aktivit.
Ani na Černém Mostě samozřejmě nechybí v programové nabídce zahradní akce,
tou nejpopulárnější je rozhodně každoroční
„Narozeninová párty“ – letos už jsme za hojné účasti slavili pošesté. „Klubáci“
využívají zahradu i pro menší, ale
také oblíbené akce, např. „Čarodějnice“ nebo sportovní soutěže.
„Nemám moc ráda řeči o rozzářených dětských očích, ale při těchto zahradních akcích to funguje.
Atmosféra působí i na ty starší.
Proto máte-li chuť vyzkoušet si
pevnou ruku, zaskákat na trampolíně, zasoutěžit si s klaunem u pódia
nebo vybojovat odměnu, neváhejte
a přijďte!“ říká naše paní ředitelka.
Zahrady jsou ale nejvíce využívány
pro každodenní provoz, samozřejmě především od jara do podzimu.
Sportovní prvky, kterými jsou vybaveny,
lákají děti, lavičky pak zase rodiče a prarodiče. Jsou ideálním prostředím i pro vycházky
předškoláků z center a pracovním místem
pro malé výtvarníky a přírodovědce.
A když není škola?
Prázdniny jsou nejoblíbenější částí roku
pro všechny školáky a studenty, pro rodiče ale často znamenají starosti a pro nás
další podstatnou část práce. Zdaleka už se
nejedná jen o červenec a srpen, během roku
jsou to především jarní prázdniny, na které
soustředíme pozornost. K nim patří nabídka lyžařských táborů – a ani snowboardisté
nepřicházejí zkrátka.
Pro ty, kteří neradi opouštějí Prahu, jsou
sezónně připraveny čím dál oblíbenější
celodenní příměstské tábory – od poznávacích, přes kreativní, až po čistě sportovní.
A podobně je tomu o velkých letních prázdninách, několik ustálených kolektivů vedoucích připravuje každoročně pestrou nabídku
pobytových táborů a je rozhodně o co stát
a z čeho vybírat.
Pracoviště Prosek
Měšická 720, Praha 9 – Prosek, 199 00
Tel.: 286 884 456
Mobil: 605 486 587
E-mail: info@ddmpraha9.cz
Pracoviště Černý Most
Gen. Janouška 1060,
Praha 14 – Černý Most, 198 00
Tel.: 286 889 428
Mobil: 731 562 070
E-mail: info@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

prezentace neziskových organizací
Hlavní město Praha dlouhodobě finančně podporuje různé neziskové organizace, které se
věnují práci s dětmi a mládeží. Mezi ty patří také dětský pěvecký sbor Rolnička a občanské sdružení Expedice Natura. Oba tyto spolky vám na následujících řádcích představí svou
činnost. Pokud vás některá z myšlenek nebo aktivit těchto organizací zaujme, neváhejte se
zapojit do jejich kolektivu.

Expedice Natura
Expedice Natura je zájmová organizace, která se již mnoho let zabývá prací s dětmi a mládeží. Jsme
členem České rady dětí a mládeže a máme svou základnu v CHKO České Středohoří. Pořádáme
víkendové pobyty s cyklo, pěší, vodní a vysokohorskou turistikou, ekologické pobyty v přírodě,
pobyty pro rodiče s malými dětmi, letní a zimní tábory.
Ideově se hlásíme k myšlenkám E. T. Setona a při tvorbě her nacházíme inspiraci i ve sbírkách her
Prázdninové školy Lipnice.
Naším cílem je vychovávat mladou generaci ke kladnému vztahu k přírodě a pobytu v ní. Také jí
prostřednictvím her umožnit dozvědět se něco o sobě, svém vztahu k okolí a svých limitech. Ukázat mladým to, s čím se dnes běžně nesetkají – hry v přírodě, slaňování, sebeobranu, základy první
pomoci, orientaci a základy přežití v přírodě, tábornické dovednosti, spolupráci a komunikaci ve
skupině nebo umělecké ztvárnění různých témat. Vyhlásili jsme boj nudě, ze které může pramenit
kriminalita mládeže, narkomanie i špatné mezilidské vztahy.
Základem naší činnosti je celoroční práce s dětmi a mládeží v okresních klubech, převážně o víkendech. Další víkendové akce pořádá Ústřední rada, resp. sbor jejích instruktorů, ať již na turistické
základně nebo jinde v zajímavých lokalitách ČR. Pořádáme i víkendové akce na objednávku.
Přes léto se zaměřujeme na letní tábory pro věkovou skupinu 13-18 let. Program je vždy zaštítěn celotáborovou hrou. Namátkou vybíráme: Hledání
Sv. Grálu, Po stopách husitů, Za pokladem Zikkuratu (Irák), Po stopách Marca Pola, Operace Fonolit, Po stopách Járy Cimrmana, Po stopách dávných
civilizací, apod.
Připravujeme i víkendy se slaňováním, sjížděním řek nebo bivakováním. Naše turistická základna je sezonní /duben-listopad/ a její prostory jsou
využívány i jinými skupinami. Organizacím, které pracující s dětmi a mládeží, školám, sportovním a turistickým oddílům ji poskytneme za symbolický
poplatek pokrývající režijní náklady.
Turistická základna Expedice Natura se nachází v krásné členité krajině ve vesničce Brusov u Úštěka cca 85 km od Prahy ve výšce 485 m n. m. Turistická
základna je situována na kraji lesa a má kapacitu 40 účastníků, kteří jsou ubytováni v dřevěných chatičkách po 2, 4 a 6 lůžkách.
www.expedicenatura.cz
telefon: 234 621 250

Dětský pěvecký sbor
Rolnička Praha
Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha založil sbormistr Karel Virgler v roce 1978. Nyní v našem
sboru zpívá ve 4 odděleních více než 150 dětí od 8 do 18 let.
Za 32 let naší existence jsme úspěšně zpívali téměř ve všech evropských státech, v Maroku, v Kanadě a dvakrát v USA. Získali jsme také řadu ocenění na mezinárodních soutěžích.
Pořádáme každý rok velké koncerty všech členů Sborového studia ve Dvořákově síni
Rudolfina a v kostele Sv. Šimona a Judy. Hlavní sbor se účastní každý rok třiceti až čtyřiceti
akcí doma i v zahraničí. V červnu 2007 jsme vystoupili na samostatném koncertu v rámci
mezinárodního festivalu Pražské jaro a v srpnu 2009 na světovém festivalu dětských souborů v USA. Pravidelně organizujeme koncertní zájezdy a výměnné pobyty v naší republice i v zahraničí. Dokonce spolupracujeme i s televizí a filmem.
Účinkujeme nejen ve velkých koncertních sálech, ale i na charitativních koncertech pro seniory a v nemocnicích pro ležící pacienty. Mnoho bývalých
členů Rolničky zpívá dál ve sborech dospělých a několik jich i své vlastní sbory řídí.
V repertoáru máme hudbu od renesance po současnost, světskou i duchovní. Velmi oblíbené jsou české lidové písně, které členové sboru často
doprovázejí hrou na housle, flétny či jiné nástroje. Náš kolektiv již přivedl k hudbě tisíce dětí a ty zde získaly nejen hudební vzdělání, ale také mnoho
nezapomenutelných zážitků a výborné kamarády.
Nové děti přijímáme každoročně v září do přípravných oddělení rozdělených podle věku. Nově jsme přichystali i nábor dětí od 5 let, nejstarší mohou
být ze 4. třídy ZŠ. Přípravná oddělení zkouší jednou týdně v budově DDM Praha 2 – Vinohrady, Slezská 21. Všechny děti vystupují na slavnostních
vánočních a červnových koncertech a také na festivalu Rolničkové svátky písní. Kromě písniček se učí hravou formou potřebné základy hudební
teorie.
www.rolnicka-praha.cz
telefon: 608 272 444
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Možná přijde i Mikuláš aneb
pojeďte s námi Mikulášským
parním vlakem!
Každoročně začínají být děti, zvláště ty mladší, před svátkem Sv. Mikuláše tak trochu nervózní. Některé těsně před 5. 12. zpytují svědomí, zda byly přes rok hodné a dostanou od
Mikuláše nějaký dáreček. Ty zlobivější už asi
vědí, že se od čerta dočkají jen kousku uhlí.
Mikuláše se svou družinou nejčastěji potkáte v předvečer jeho svátku na ulici, jak spěchá za dětmi od jednoho domu k druhému. Potkat ale
Mikuláše, anděla a čerta na nádraží
a vidět, jak nastupují do vlaku ne
zcela běžného, ale do historického
parního vlaku, to je možné v Praze
jen na jednom malebném nádraží.
Z nádraží Braník vypravují České
dráhy, a. s. společně s Domem dětí
a mládeže Praha 5 historický vlak,
tažený parní lokomotivou, na sedm
jízd po pražském železničním uzlu.
Účastníci každé jízdy mají možnost se svézt po různých pražských
tratích, a to i tam, kam osobní vlaky běžně nejezdí.
První jízda vede tradičně přes Vršovice a Hlavní
nádraží do zastávky Praha Libeň. Dále vyjížďka pokračuje neveřejnou tratí přes Malešice
na nákladní nádraží Vršovice a poté zpět do
Braníka.
Druhá jízda proveze cestující několika tunely
na „Posázavský pacifik“, do Davle a zpět.
Při třetí jízdě parní vlak jede opět přes stanici
Praha Vršovice, spojovací tratí do železniční
stanice Praha Smíchov a Radotín. Z Radotína
se vlak vrací neveřejnou tratí přes tzv. Most inteligence do stanice Praha Krč a zpět do Braníka.

Každá jízda trvá přibližně 60 až 100 minut.
V čele parního vlaku jede parní lokomotiva
„Čtyřkolák“ (řada 434. 2186) vyrobená
již v roce 1917. Souprava je sestavena
z vozů 3. třídy a bufetového vozu. V bufetovém voze je pro zájemce přichystán pamětní
list, příležitostné razítko a mikulášský pohled.

Zvláštní pohlednici s otiskem čertova kopyta
lze poslat přímo mikulášskou poštou z parního
vlaku.
Všichni mají možnost v tomto starém skřípavém vlaku potkat ne jednoho, ale hned několik Mikulášů, čertů a andělů. Během dne je to
docela veselé setkání. Ale navečer, když vítr
přinese na skla oken první sněhové vločky,
venku se setmí, rozsvítí se starobylé žárovkové
osvětlení a vlak začne ztěžka stoupat směrem
na Zličín po trati tzv. „Pražského Semeringu“,
pak působí takový příchod mikulášské družiny
do vozu docela strašidelně.

Kapacita všech míst k sezení v těchto třinácti
až patnácti starých vozech je vždy zcela naplněna.
V průměru se ve všech historických vlacích
Prahou projede 4000 - 4500 účastníků. Atmosféra u praskajících kamen, která jsou v každém
starobylém voze, je kouzelná.
Každé hodné dítko ve vlaku obdrží od Mikuláše malý dáreček a ti zlobivější dostanou od
čerta opravdu jen kus uhlí z lokomotivy.
Dospělí se usmívají a v mysli oprašují dávno
zapadlé vzpomínky na doby, kdy byli ještě ve
věku svých dětí nebo vnoučat. A zatímco venku tiše padá sníh, parní lokomotiva do chladného vzduchu opatrně vydechuje oblaka páry
a překonává poslední desítky metrů
zpět do stanice Praha Braník. A na
dveře vozů klepají svátky vánoční…
Zveme všechny zájemce na letošní
Mikulášské parní jízdy, které proběhnou o víkendu 4. - 5. 12. 2010.
Všichni máte jedinečnou možnost
zažít vše, co je napsáno výše. Přijďte - neváhejte!
Bližší informace o časech jednotlivých jízd, prodeji jízdenek a místenek naleznete na webových stránkách ČD a.s. www.cd.cz,
www.parnijizdy.ic.cz a na webových stránkách Domu dětí a mládeže Praha 5 www.ddmpraha5.cz .
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Marie Doležalová:
Jsem dítě slunce
Mladá, talentovaná herečka Marie Doležalová se poprvé do myslí diváků výrazněji zapsala rolí problémové puberťačky a posléze mladé maminky Saši v seriálu
Ordinace v růžové zahradě. Zahrála si také ve filmech Pusinky a Šejdrem. Za roli
tiché naivní Saši v sitcomu Comeback získala dokonce nominaci v anketě TýTý
2008. Co nám na sebe prozradila? A jak se Maruška, která začínala i v dramatickém kroužku Domu dětí a mládeže Praha 8, dostala až na televizní obrazovky?
Zdá se, že prožíváte skvělé období.
Vzpomenete si ale na své první umělecké krůčky? Kde a jak jste vlastně začínala?
Co se týče herectví, začínala jsem jako
nadšený samouk se dvěma nejlepšími
kamarádkami vymýšlením scének pro
rodiče, poté i na táborech, kde se vždycky
nějaká ta scénka u táboráku hodila. Teprve
když mi bylo 13 let, dotáhly mě spolužačky do trutnovského dramaťáku, no a tam
jsem se pod vedením učitelky Nadi Kábrtové vzdělávala dál. Ona ten kroužek vedla
velmi svobodomyslně a myslím i s pochopením pro to, co děti na hraní baví. Možná,
že dokonce vlastně jí vděčím za to, jakým
směrem jsem se ubrala.
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Jak se na rozhodnutí stát se herečkou a zpěvačkou tvářili vaši rodiče? Měla jste
v nich oporu nebo by vás raději viděli
někde jinde?
Naši mi v žádném případě nebránili zkusit
přijímačky, naopak, prožívali to se mnou,
jezdili tam se mnou, hlavně mamka. Když
jsem se napoprvé nedostala, tak neváhali
a zaplatili mi soukromou učitelku - Yvettu
Kornovou, která mě zpracovala a velice
jasně mi ze začátku dávala najevo, že jsem
dřevo, hledala ve mně nějaké emoce - které herec potřebuje nejvíc - a nemohla je
najít!! I napodruhé mi fandili. Asi to brali
tak, že když se tam dostane tak málo lidí,
tak pokud se dostanu, má cenu herectví
zkusit. Nebo svou roli hrálo to, že nikdo
v naší rodině herec není, a tak jim přišlo

zajímavé, abych šla touhle cestou? Nevím,
každopádně se zachovali jako ideální rodiče z blbého amerického filmu :-)
Navštěvovala jste jako dítě hodně kroužků a pilovala své schopnosti nebo jste
talent od přírody?
Když jsem byla ve třetí třídě, mamka za
mnou přišla a řekla mi: „Budeš chodit na
klavír, a vyber si, jestli k tomu přidáme
balet, kreslení nebo dramaťák.“ Nakonec
jsem si vybrala balet. Klavír byl pro mě
docela hrozný, prý jsem zoufalá brečela
doma nad notami a rodiče se v obýváku
dohadovali, jestli mě odhlásit nebo nechat.
Mamka tvrdila, že pro mě bude dobré naučit se překonávat překážky a měla samozřejmě pravdu. Nevím, jestli jsem byla na

Jarní prázdniny pražských dětí 2011
Pražské domy dětí a mládeže
KLASICKÉ JARNÍ TÁBORY
8. - 15. 1. 2011
Krkonoše, Janské Lázně - Škola v přírodě Duncan
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 2 - Oddělení sportu
2 - 6 let
Věk:
Cena:
2650,- Kč (doprava, ubytování, strava, lyžařský výcvik, výtvarná
výchova, kalanetika)
Kontakt: pí Rampasová, 222 251 577, 602 614 384, sport@ddm-ph2.cz,
www.ddm-ph2.cz

15. - 22. 1. 2011
Krkonoše, Janské Lázně - Škola v přírodě Duncan
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 2 - Oddělení sportu
2 - 6 let
Věk:
Cena:
2650,- Kč (doprava, ubytování, strava, lyžařský výcvik, výtvarná
výchova, kalanetika)
Kontakt: pí Rampasová, 222 251 577, 602 614 384, sport@ddm-ph2.cz,
www.ddm-ph2.cz

22. - 29. 1. 2011
Krkonoše, Janské Lázně - Škola v přírodě Duncan
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 2 - Oddělení sportu
2 - 6 let
Věk:
Cena:
2650,- Kč (doprava, ubytování, strava, lyžařský výcvik, výtvarná
výchova, kalanetika)
Kontakt: pí Rampasová, 222 251 577, 602 614 384, sport@ddm-ph2.cz,
www.ddm-ph2.cz

5. - 11. 2. 2011
Deštné v Orlických horách, Masarykova chata
Pořádá:
Věk:
Cena:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže Horní Počernice
8 - 15 let
3500,- Kč (cena je předběžná, bude upřesněna)
horvathova@ddm-hp.cz, www.ddm-hp.cz

5. - 12. 2. 2011
Janov nad Nisou, Jizerské hory, Černá Vrána
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 8
6 - 15 let
Věk:
Cena:
3000,- Kč (ubytování, strava, doprava, pitný režim, drobný spotřební
materiál)
Kontakt: Lenka Kosinová, 233 553 790, kosinova@ddmpraha8.cz,
www.ddmpraha8.cz

5. - 12. 2. 2011
Jizerské hory, Bedřichov - Pension Centrum
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 2 - Oddělení sportu
6 - 15 let
Věk:
Cena:
3300,- Kč (doprava, ubytování, strava, lyžařský výcvik,
snowboarding, materiál)
Kontakt: pí Rampasová, 222 251 577, 602 614 384, sport@ddm-ph2.cz,
www.ddm-ph2.cz

5. - 12. 2. 2011
Jizerské hory, Bílá Vrána 2011
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 8
6 - 15 let
Věk:
Cena:
3000,- Kč (ubytování, strava, doprava, pitný režim, drobný spotřební
materiál)
Kontakt: Alena Rýgrová, 284 680 230, rygrova@ddmpraha8.cz,
www.ddmpraha8.cz

5. - 12. 2. 2011
Jizerské hory, Kořenov
Pořádá: Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7
6 - 15 let
Věk:
Cena:
2800,- Kč (doprava, ubytování, strava, základní pojištění,
zdravotnický a pedagogický dozor)
Kontakt: Mgr. Roman Benýšek, 220 921 776, www.ddmsuchdol.cz,
ddmsuchdol.cz
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Výtažková černá

5. - 12. 2. 2011
Krkonoše, Janské Lázně
Pořádá:
Věk:
Cena:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Stanice techniků
6 - 18 let
3000,- Kč
Radana Benešová, 777 706 588, www.ddmpraha.cz

5. - 12. 2. 2011
Krkonoše, Janské Lázně - Duncan, jarní prázdniny se
Stadionem mládeže
Pořádá: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Stadion mládeže
7 - 19 let
Věk:
Cena: 3000,- Kč (doprava, ubytování, strava, pitný režim, program,
pojištění, pedagogický a zdravotnický dozor)
Kontakt: Mgr. Jitka Fialová, fialova@ddmpraha.cz, www.ddmpraha.cz

5. - 12. 2. 2011
Krkonoše, Janské Lázně - Hotel Astoria
Pořádá: Dům dětí a mládeže - Dům UM Praha 10
8 - 15 let
Věk:
Cena: 3200,- Kč (ubytování, strava - plná penze, doprava, pedagogický
dozor)
Kontakt: 274 772 081, info@dumum.cz, kincl@dumum.cz, www.dumum.cz

5. - 12. 2. 2011
Krkonoše, jarní prázdniny s Karlínským Spektrem
v Harrachově
Pořádá: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum
8 - 26 let
Věk:
Cena: 3400,- Kč (doprava, ubytování, pitný režim, jídlo 5x denně,
pedagogický a zdravotnický dozor)
Kontakt: Zuzana Michálková, 222 333 814, michalkova@ddmpraha.cz,
www.ddmpraha.cz

5. - 12. 2. 2011
Krkonoše, jarní prázdniny s Karlínským Spektrem
v Janských Lázních
Pořádá: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum
6 - 12 let
Věk:
Cena: 3000,- Kč (doprava, ubytování, pitný režim, jídlo 5x denně,
pedagogický a zdravotnický dozor)
Kontakt: Zuzana Michálková, 222 333 814, michalkova@ddmpraha.cz,
www.ddmpraha.cz

5. - 12. 2. 2011
Krkonoše, Pec pod Sněžkou - Čapkova chata
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 6 - Bílá Hora
8 - 15 let
Věk:
Cena: 3400,- Kč (doprava, plná penze, pojištění, pedagogický dozor, výuka
lyžování, vleky si každý hradí sám; cena je určena pražským dětem
a je snížena o grant hl.m. Prahy, plná cena je 4100,-)
Kontakt: nemcova@ddmp6.cz, 235 323 333, www.ddmp6.cz

5. - 12. 2. 2011
Krkonoše, Špindlerův Mlýn - Bouda na Pláni
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 9 - Pobočka Černý Most
7 - 15 let
Věk:
Cena: 3750,- Kč (doprava, ubytování, strava, pitný režim, pedagogický
dozor, program, pojištění akce, drobné odměny a materiál)
Kontakt: Karel Sláma, 286 889 428, karel.slama@ddmpraha9.cz,
www.ddmpraha9.cz

5. - 12. 2. 2011
Lužické hory – České Švýcarsko, Nové Křečany
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 9
8 - 13 let
Věk:
Cena: 3000,- Kč (doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim,
program, pedagogický a zdravotnický dozor, materiál, odměny,
pojištění)
Kontakt: 286 884 456, 605 486 587, filip.reichel@ddmpraha9.cz,
www.ddmpraha9.cz
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Jarní prázdniny pražských dětí 2011
Pražské domy dětí a mládeže
6. - 12. 2. 2011
Jizerské hory, Desná v Jizerských horách - Penzion
Nuselská
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 2 - Oddělení sportu
6 - 15 let
Věk:
Cena:
2900,- Kč (doprava, ubytování, strava, lyžařský výcvik, výtvarná
výchova, kalanetika)
Kontakt: pí Rampasová, 222 251 577, 602 614 374, sport@ddm-ph2.cz,
www.ddm-ph2.cz

26. 2 - 5. 3. 2011
Jizerské hory, Příchovice - Chata U Kostela
Pořádá: Dům dětí a mládeže Jižní Město - Praha 11
5 - 8 let
Věk:
Cena:
3200,- Kč (doprava, ubytování, strava, pitný režim, pedagogický
dozor, pojištění)
Kontakt: Jana Chytilová, 272 929 545, chytilova@ddmjm.cz, www.ddmjm.cz

12. - 19. 3. 2011
ČR, Lyžařské středisko v ČR - ještě není přesně určeno
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 12 - Modřany
9 - 14 let
Věk:
Cena:
3700,- Kč (ubytování, plná penze, pedagogický doprovod, pojištění;
permanentky nejsou v ceně)
Kontakt: Mgr. Marek Dastych, 774 422 098, 244 400 334,
m.dastych@ddmmodrany.cz, www.ddmmodrany.cz

12. - 19. 3. 2011
Janské Lázně - Duncan, jarní prázdniny se Stanicí
přírodovědců a Klubem Klamovka
Pořádá: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Stanice přírodovědců
7 - 18 let
Věk:
Cena:
3500,- Kč (cena je předběžná; doprava, ubytování, strava, pojištění,
pedagogický a zdravotnický dozor)
Kontakt: 257 321 336, filipin@ddmpraha.cz, www.ddmpraha.cz

12. - 19. 3. 2011
Jeseníky, Lipanka, Lipová - lázně v CHKO Jeseníky
Pořádá: Centrum integrace dětí a mládeže (CID), občanské sdružení
6 - 15 let
Věk:
Cena:
2000,- Kč (cena za týden; ubytování, plná penze, pitný režim,
program, pedagogický a zdravotnický dozor)
Kontakt: Centrum integrace dětí a mládeže, o.s., Peckova 27,
cidpraha8@centrum.cz, www.volny.cz/pecicka-cid

12. - 19. 3. 2011
Jizerské hory, Bedřichov
Pořádá: Dům dětí a mládeže Jižní Město - Praha 11
7 - 15 let
Věk:
Cena:
3550,- Kč (doprava, ubytování, stravování 4x denně, pitný režim,
zdravotnický a pedagogický dozor)
Kontakt: Mgr. Jana Šipková, sipkova@ddmjm.cz, 272 911 520,
www.ddmjm.cz

12. - 19. 3. 2011
Jizerské hory, Příchovice - Chata U Kostela
Pořádá: Dům dětí a mládeže Jižní Město - Praha 11
7 - 13 let
Věk:
Cena:
3400,- Kč (doprava, ubytování, strava, pitný režim, pedagogický
dozor, pojištění)
Kontakt: Jana Chytilová, 272 929 545, chytilova@ddmjm.cz, www.ddmjm.cz

12. - 19. 3. 2011
Krkonoše, Aldrov - Na Starém mlýně
Pořádá:
Věk:
Cena:
Kontakt:

12. - 19. 3. 2011
Krkonoše, Dolní Dvůr u Vrchlabí
Pořádá:
Věk:
Cena:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže Jižní Město - Praha 11
8 - 16 let
2950,- Kč
Mgr. Věra Belešová, vera.belesova@ddmjm.cz, www.ddmjm.cz

12. - 19. 3. 2011
Krkonoše, Černý důl - chalupa Ludmila
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby Centrum 4
8 - 13 let
Věk:
Cena: 5000,- Kč (strava, ubytování, doprava, permanentka na celý pobyt,
pedagogický dozor, program, materiál)
Kontakt: K. Janouškovec, 241 731 510, l.22,
kamil.janouskovec@hobbycentrum4.cz, www.hobbycentrum4.cz

12. - 19. 3. 2011
Krkonoše, Janské Lázně - chata Duncan
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 2 - Stanice techniků Vyšehrad
12 - 26 let
Věk:
Cena: 3000,- Kč (doprava, ubytování, strava, večer počítačové hry
a internet)
Kontakt: Jiří Olmer, 224 920 805, tabor@stv.cz, www.stv.cz

12. - 19. 3. 2011
Krkonoše, Janské Lázně - chata Duncan
Pořádá:
Věk:
Cena:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže Praha 2 - Oddělení sportu
6 - 15 let
3100,- Kč (doprava, ubytování, strava, lyžařský výcvik)
pí Rampasová, 222 251 577, 602 614 384, sport@ddm-ph2.cz,
www.ddm-ph2.cz

12. - 19. 3. 2011
Krkonoše, Pec pod Sněžkou
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 5
8 - 12 let
Věk:
Cena: 3800,- Kč (ubytování, doprava, strava, pitný režim, materiál,
pedagogický dozor, doprava)
Kontakt: Karel Jedlička, karel.jedlicka@ddmpraha5.cz, www.ddmpraha5.cz

12. - 19. 3. 2011
Krkonoše, Pec pod Sněžkou
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 5
12 - 18 let
Věk:
Cena: 3800,- Kč (doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, základní
pojištění)
Kontakt: Karel Jedlička, karel.jedlicka@ddmpraha5.cz, www.ddmpraha5.cz

12. - 19. 3. 2011
Krkonoše, Špindlerův Mlýn - Medvědí bouda 1
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
6 - 16 let
Věk:
Cena: 3500,- Kč (doprava, ubytování, strava, lyžařští a snowboardoví
instruktoři, pedagogický a zdravotnický dozor)
Kontakt: Eva Němcová, 602 743 339, www.ulita.cz

12. - 19. 3. 2011
Krkonoše, Špindlerův Mlýn - Medvědí bouda 2
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
6 - 16 let
Věk:
Cena: 3500,- Kč (doprava, ubytování, strava, pedagogický i zdravotnický
dozor, instruktoři)
Kontakt: Eva Němcová, 602 743 339, www.ulita.cz

Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby Centrum 4
6 - 17 let
3300,- Kč (cena nezahrnuje skipasy)
Ing. Jiřina Velenská, 605 128 376,
jirina.velenska@hobbycentrum4.cz, www.hobbycentrum4.cz
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Jarní prázdniny pražských dětí 2011
Pražské domy dětí a mládeže
12. - 19. 3. 2011
Krkonoše, Žacléř

19. - 26. 3. 2011
Krkonoše, Janské Lázně - Duncan

Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 9 - Pobočka Černý Most
5 - 17 let
Věk:
Cena:
3200,- Kč (doprava, ubytování, celodenní stravování, pojištění,
program, pedagogický doprovod)
Kontakt: Gabriela Haisová, gabina.haisova@ddmpraha9.cz,
www.ddmpraha9.cz

Pořádá: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Stadion mládeže
4 - 7 let
Věk:
Cena: 3200,- Kč (doprava, ubytovování, strava, pedagogický dozor,
pojištění)
Kontakt: Mgr. Zdeňka Rychterová, 606 577 687, www.ddmpraha.cz

12. - 19. 3. 2011
Krušné hory, Bublava - penzion Horská Bouda
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 5
6 - 19 let
Věk:
Cena:
3600,- Kč (doprava, ubytování, plná penze, pedagogický
a zdravotnický dozor, lyžařští a snowboardoví instruktoři)
Kontakt: agentura.hrivna@seznam.cz, Ing. L. Hřivna, 603 415 930,
www.ddmpraha5.cz

12. - 19. 3. 2011
Orlické hory, Deštné - chata Radost
Pořádá: Dům dětí a mládeže Stodůlky
8 - 15 let
Věk:
Cena:
3200,- Kč (doprava, ubytování, strava, zdravotnický a pedagogický
dozor, materiál na hry, odměny)
Kontakt: Michaela Gaydošová, 251 620 266, info@ddmstodulky.cz,
www.mddm13.cz

Pořádá: Dům dětí a mládeže Jižní Město - Praha 11
8 - 20 let
Věk:
Cena: 1600,- Kč (doprava, ubytování, stravování 5x denně, pitný režim,
pedagogický dozor, materiální vybavení, lektoři)
Kontakt: Zuzana Kubíková, kubikova@ddmjm.cz, 272 911 520,
www.ddmjm.cz

21. - 25. 4. 2011
Železné hory, Horní Bradlo
Pořádá: Dům dětí a mládeže Jižní Město - Praha 11
7 - 18 let
Věk:
Cena: 2300,- Kč (doprava, ubytování, stravování 4x denně, pitný režim,
zdravotnický a pedagogický dozor)
Kontakt: Monika Šemberová, semberova@ddmjm.cz, www.ddmjm.cz

ZAHRANIČNÍ JARNÍ TÁBORY

12. - 19. 3. 2011
Turnov, Radostín
Pořádá: Dům dětí a mládeže Jižní Město - Praha 11
6 - 15 let
Věk:
Cena:
3400,- Kč (doprava, ubytování, strava, pitný režim, pedagogický
dozor, pojištění)
Kontakt: PaedDr. Marie Glaserová, 272 929 545, glaserova@ddmjm,
www.ddmjm.cz

12. - 19. 3. 2011
Vysočina, Kaliště u Humpolce, horská chata Na Bělici
Pořádá: Turisticko-tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB
6 - 16 let
Věk:
Cena:
2950,- Kč (ubytování v ekologicky čisté části ČR, doprava z Prahy do
místa pobytu a zpět, stravování – plná penze, nepřetržitě zajištěný
pitný režim, zdravotnický dozor, oblíbení zkušení vedoucí, zajištění
programu, odměny do soutěží)
Kontakt: TTO SRUB, Nuselská 66, Praha 4, 261 210 006, srubak@srubak.cz,
www.srubak.cz

13. - 19. 3. 2011
Benešovsko, Košovice u Votic, jezdecký tábor
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 2 - Stanice přírodovědců Vinohrady
a Rytmus
7 - 18 let
Věk:
Cena:
4900,- Kč (doprava, ubytování, strava, pitný režim, jízdy na koni)
Kontakt: Ing. Tamara Dropková, 222 510 746, 602 374 784,
dropkova@ddm-ph2.cz, www.ddm-ph2.cz

13. - 20. 3. 2011
Krkonoše, jarní prázdniny s Karlínským Spektrem
v Dolním Dvoře
Pořádá: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum
6 - 15 let
Věk:
Cena:
3400,- Kč (doprava, ubytování, pitný režim, jídlo 5x denně,
pedagogický a zdravotnický dozor)
Kontakt: Zuzana Michálková, 222 333 814, michalkova@ddmpraha.cz,
www.ddmpraha.cz
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5. - 12. 2. 2011
Horní Rakousko, Gaflenz - lyžování v Rakousku
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 8
8 - 26 let
Věk:
Cena: 5100,- Kč (doprava, ubytování, celodenní strava; vleky a vstupné do
aquaparku si hradí každý sám)
Kontakt: Hana Králová, 233 553 790, kralova@ddmpraha8.cz,
www.ddmpraha8.cz

7. - 11. 2. 2011
Nassfeld, Wasserleonburg
Pořádá: Dům dětí a mládeže - Dům UM Praha 10
15 - 26 let
Věk:
Cena: 6600,- Kč (doprava, ubytování, strava - plná penze, čtyřdenní skipas,
pedagogický dozor, doprovodný program)
Kontakt: 274 772 081, info@dumum.cz, www.dumum.cz

11. - 16. 3. 2011
Reschenpass, Tyrolské Alpy
Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby Centrum 4
13 - 99 let
Věk:
Cena: 7050,- Kč (doprava, ubytování, strava, pitný režim, pedagogický
dozor, skipas)
Kontakt: Romana Hejná, 241 731 510, l.24, 737 164 650,
romana.hejna@seznam.cz, www.hobbycentrum4.cz

14. - 18. 3. 2011
Alpy - Goldeck, Spitall
Pořádá: Dům dětí a mládeže - Dům UM Praha 10
15 - 26 let
Věk:
Cena: 6100,- Kč (doprava, ubytování, strava - plná penze, čtyřdenní skipas,
pedagogický dozor, doprovodný program)
Kontakt: 274 772 081, info@dumum.cz, www.dumum.cz
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Jarní prázdniny pražských dětí 2011
Pražské domy dětí a mládeže

PŘÍMĚSTSKÉ JARNÍ TÁBORY
7. - 11. 2. 2011
Praha 14, DDM Praha 9 - pobočka Černý Most
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže Praha 9 - Pobočka Černý Most
7 - 13 let
100,- Kč (osoba/den; program, pojištění, pedagogický dozor)
celodenní program - hry, soutěže, výlety, exkurze
Tereza Rádsetoulalová, 286 889 428,
tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz

7. - 11. 2. 2011
Praha 20, DDM Horní Počernice
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže Horní Počernice
6 - 15 let
100,- Kč (osoba/den)
jarní příměstský tábor
volfova@ddm-hp.cz, www.ddm-hp.cz

7. - 11. 2. 2011
Praha 5 - Řeporyje, Jezdecké středisko Zmrzlík
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Jezdecké středisko Zmrzlík
6 - 0 let
450,- Kč (osoba/den, po-pá 2.000,- Kč)
jízda na koních a péče o ně
257 960 245, horackova@ddmpraha.cz, www.ddmpraha.cz

7. - 11. 2. 2011
Praha 7 - Holešovice, DDM Praha 7
Dům dětí a mládeže Praha 7
5 - 19 let
150,- Kč (osoba/den; oběd, pojištění, program se vstupy do muzeí
a ZOO)
Program: příměstské programy pro děti, které tráví jarní prázdniny v Praze
Kontakt: Jiří Svoboda, 602 157 844, www.ddmpraha7.cz
Pořádá:
Věk:
Cena:

7. - 11. 2. 2011
Praha 8, DDM Praha 8, Křížem krážem - Afrika
Dům dětí a mládeže Praha 8
7 - 14 let
750,- Kč (svačiny, obědy, pitný režim, doprava na výlety mimo
Prahu, vstupné do muzeí)
Program: příměstský tábor s estetickým zaměřením (výtvarná, hudební,
pohybová a dramatická výchova)
Kontakt: Martina Ježková, 233 553 790, jezkova@ddmpraha8.cz,
www.ddmpraha8.cz
Pořádá:
Věk:
Cena:

7. - 11. 2. 2011
Praha 8, Jaro pražských dětí I. - příměstský tábor
s Karlínským Spektrem
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum
6 - 12 let
150,- Kč (osoba/den; program, teplý oběd, pedagogický dozor)
celodenní programy v Praze a blízkém okolí (návštěva bazénu,
výstavy, promítání filmu, výlety, výtvarná dílna, jízda na koních….)
Kontakt: Zuzana Michálková, 222 333 814, michalkova@ddmpraha.cz,
www.ddmpraha.cz
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:

7. - 11. 2. 2011
Praha 9, DDM Praha 9 - pobočka Prosek
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:
Kontakt:

14. - 17. 3. 2011
Praha, Hobby centrum 4, Klub Amfora
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby Centrum 4
7 - 15 let
250,- Kč (program, strava, vstupné, pedagogický doprovod)
realizace čtyř celodenních akcí v období jarních prázdnin pro
neorganizované děti a mládež, kteří zůstávají o jarních prázdninách
v Praze
Kontakt: Zdeněk Válek, 241 731 489, 602 507 510,
zdenek.valek@hobbycentrum4.cz, www.hobbycentrum4.cz
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:

14. - 18. 3. 2011
Praha 13, DDM Stodůlky
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže Stodůlky
7 - 12 let
100,- Kč (osoba/den; náklady na program)
hry, soutěže, tvoření, výlety po Praze a okolí...
Michaela Gaydošová, 251 620 266, 604 441 559, info@ddmstodulky.cz,
www.mddm13.cz

14. - 18. 3. 2011
Praha 2, DDM Praha 2
Dům dětí a mládeže Praha 2 - Stanice přírodovědců Vinohrady
a Rytmus
7 - 18 let
Věk:
Cena:
150,- Kč (osoba/den; strava, pitný režim, lektorné, vstupné)
Program: jarní příměstský tábor
Kontakt: Ing. Tamara Dropková, 222 510 746, 602 374 784,
dropkova@ddm-ph2.cz, www.ddm-ph2.cz
Pořádá:

14. - 18. 3. 2011
Praha 3, DDM Praha 3
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
6 - 10 let
150,- Kč (osoba/den; strava, dozor, vstupné)
pět celodenních programů od 9 do 16 h pro mladší děti
info@ulita.cz, www.ulita.cz

14. - 18. 3. 2011
Praha 3, DDM Praha 3
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
11 - 15 let
150,- Kč (osoba/den; strava, dozor, vstupné)
pět celodenních programů od 9 do 16 h pro starší děti
info@ulita.cz, www.ulita.cz

14. - 18. 3. 2011
Praha 5 - Řeporyje, Jezdecké středisko Zmrzlík
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:
Kontakt:

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Jezdecké středisko Zmrzlík
6 - 0 let
450,- Kč (osoba/den, po-pá 2.000,- Kč)
jízda na koních a péče o ně
257 960 245, horackova@ddmpraha.cz, www.ddmpraha.cz

14. - 18. 3. 2011
Praha 8, Jaro pražských dětí II. - příměstský tábor
s Karlínským Spektrem
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum
6 - 12 let
150,- Kč (osoba/den; program, teplý oběd, pedagogický dozor)
celodenní programy v Praze a blízkém okolí (návštěva bazénu,
výstavy, promítání filmu, výlety, výtvarná dílna, jízda na koních….)
Kontakt: Zuzana Michálková, 222 333 814, michalkova@ddmpraha.cz,
www.ddmpraha.cz
Pořádá:
Věk:
Cena:
Program:

Dům dětí a mládeže Praha 9
7 - 13 let
100,- Kč (osoba/den; program, pojištění, pedagogický dozor)
celodenní program - hry, soutěže, výlety, exkurze
286 884 456, www.ddmpraha9.cz
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tanec a herectví přirozený talent. Každopádně mi prospělo věnovat se kromě školy
něčemu tvůrčímu, to je podle mě pro dítě
strašně důležité. Dokonce důležitější, než
celá škola…
Píšete pohádky, scénáře, texty písní
– kde a v čem berete inspiraci?
Já nevím, je to taková moje přirozenost,
nápady, příběhy a texty mi pořád plynou
a napadají mě, není to nějaká velká námaha.
Možná beru inspiraci v tom, že
jsem pořád trochu dítě. Svět mi
připadá kouzelný, zázračný. Kdybych uvěřila suché rozumové vědě,
že svět se prostě skládá z molekul
a nic víc za ním není, asi bych
nikdy nic nenapsala.
Pocházíte z Trutnova, ale později jste odešla do Prahy. Bylo to
jednoduché rozhodnutí? A jaké
byly vaše začátky a první dojmy?
Odešla jsem prostě proto, že jsem
nastoupila na Pražskou konzervatoř. Bydlela jsem na internátě, abych mohla tu školu studovat. První
dojmy byly super, Praha je krásná,
velká, zajímavá. Dá se například
jet někam tramvají, a vždy objevíte nové místo, obchůdek, kavárnu. To se v Trutnově nestane - až
zpětně mi ale došlo, že vrhnout se
do nového života v patnácti mělo
i svoje nevýhody. Člověk musí
rychle dospět, postarat se o sebe.
A já jsem takový zmatkář, prostě
vodnář. Jsem schopná nastoupit
do první tramvaje, co zrovna jede
kolem, a ani si nevšimnout, že je
to jiná než potřebuji. Nebo zapomínám všude věci. Kamarádi už
mě znají, upravují mi šálu a převádí mě přes přechod. Starají se o
mě. Teda teď už jsem příčetnější,
no, pracuju na tom... :-)))
Ví se o vás, že nesnášíte tvrdý alkohol
a jeho konzumaci se zásadně vyhýbáte. Jste takto radikální i v jiných ohledech?
No, já tak pořád zkouším, co mi dělá dobře
a co ne, takže jeden čas jsem odmítala maso,
pak zas mléčné výrobky… ale vždycky mě
to vede zpátky k tomu mít stravu prostě
vyváženou, a tím myslím prostě napůl zdravou, napůl nezdravou. Tak mi organismus
prospívá nejlíp! Tvrdý alkohol zůstal tím jediným, s čím jsem se opravdu nespřátelila, je
mi po tom opravdu špatně, není to jen nějaká
filosofie :-) Snažím se neodmítat nic a nebýt
radikální, každý ať si dělá, co chce. Nicméně
co se týče drog, ať lehkých nebo tvrdých, tak
o těch si myslím, že člověka nikdy nezavedou
na nějakou smysluplnou cestu.
Často se vás novináři ptají na role Saši
z Comebacku nebo Išky z Pusinek.

Zahrála jste si ale i mužskou roli, v klipu Xindla X. Jak jste se cítila v této roli?
Měla pro vás také nějaký přínos?
Ano, díky za optání na tuhle roli, ta mě
bavila moc! Tajně doufám, že si ještě muže
zahraju… musím říct, že jak jsem si vlezla
do kostýmu barmana a dostala mužský účes
a knírek, hned jsem věci pochopila z mužské
perspektivy. Chodila jsem po place jako
namyšlený machírek a říkala jsem si, proč
to ty ženský tak hrotí :-)))

rem se ubrat, takže s těmi deseti lety na mě
radši nechoďte :-) To budu mít Kristova
léta, tak snad už budu dělat něco pořádného. Ne hrát přezrálou Sašu v třicáté sérii
proboha… :-)
Mnoho
dětí
navštěvuje
kroužky
pražských DDM a třeba sní o kariéře
podobné té vaší. Spoustu věcí se ale v dramaťáku nebo na konzervatoři nenaučí.
Co byste jim doporučila a na co by si
podle vašeho názoru začínající
herci měli dát pozor?
Setkala jsem se s dětmi, které se
dnes věnují dramaťáku, a zjistila
jsem, že ty dnešní děti jsou překvapivě o dost ambicióznější, než jsme
bývali my. Už od deseti let mají tah
na bránu a přesně ví, jakou kariéru chtějí. Z mého pohledu to není
úplně dobré pro rozvíjení talentu,
pro ten je lepší prostě se jen bavit,
hrát si a mít chuť se zlepšovat…Já
nevím, nejsem příručka „Jak se
stát hercem“, ale radím jenom podle sebe. Moje nulové ambice asi
taky nejsou úplně správné. Každý
k tomu dojde po svém, někdo se do
povolání herce ambiciózně dodře,
jiný k tomu přijde jako slepý k houslím. To jsem vám teda poradila,
děti….
Co nejraději děláte, když se vám
podaří mít celý den volno? Umíte
lenošit?
Poslední dobou volné dny docela
mám a nemám s nimi žádný problém :-) Trávím je podle nálady,
buď udělám něco doma, jdu se
projít nebo na kafe... Přemýšlím si
a nechávám vše plynout. Jsem za
takové dny ráda, nejlepší nápady
totiž přichází samy.

Kvůli filmu Pusinky jste musela držet
poměrně drastickou dietu. Šla byste do
něčeho podobného znovu?
Taková drsná dieta vám docela pochroumá
metabolismus. Takže i kdybych chtěla, šlo
by to už velmi těžko. Ani bych asi nechtěla, slíbila jsem tělu, že na něj teď už budu
hodná.
Diváci vás znali již dříve, ale sitcom
Comeback vám přinesl dosud asi největší popularitu. Jaké to je, když vás
poznávají lidé na ulici? Má to i své stinné stránky?
Nejdřív je to sranda, pak už to občas trochu
vleze do soukromí. Ale já jsem si řekla, že
je to pro štěstí, když mě někdo pozná, tak
teď už z toho mám zase radost :-)
Jaké jsou vaše další umělecké ambice
– kde se vidíte, řekněme, za deset let?
Dělá mi docela problém ujasnit si přítomnost, co mě vlastně baví teď, kterým smě-

Máte ráda zimu? Provozujete
nějaké zimní sporty?
Mám ráda bílé ulice a křupající sníh, ale
kdyby napadlo JENOM na druhou půlku
prosince, bylo by to super. Jinak jsem dítě
slunce, jak o mně a o sobě říká přítel Jirka.
Takže při dlouhé zimě skomírám. Zimní
sporty neprovozuji, což je trapné, protože
jsem z Podkrkonoší, z Trutnova, tam lyžuje každý. Ale já to nemám v krvi, narodila
jsem se v Karviné, tak to je přeci jasné, že
jsem lyžařský gen nezdědila… :-)

foto:
Zdeněk Rerych a archiv
Marie Doležalové
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výjimečné aktivity
Za vznikem knihy Pražská železnice
V září byla na Národním dni železnice v Olomouci pokřtěna knížka Pražská železnice.
Zajímavostí je, že autorem uvedené knihy je teprve sedmnáctiletý student Václav Brejška,
který je dlouholetým členem Klubu dopravní historie v Domě dětí a mládeže na Praze 5.
Mladý spisovatel se už od raného mládí zajímá o dopravu jak historickou, tak současnou,
a to o všechny její formy. Knížka měla dva kmotry – náměstka hejtmana Středočeského
kraje Robina Povšíka a náměstka generálního ředitele Českých drah a.s. Antonína Blažka.
Knihu Václav psal a doplňoval zajímavými fotografiemi zhruba rok, než byla připravena
k vydání Dopravním nakladatelstvím Malkus. Seznámí vás se stručnou historií železnice
v pražské aglomeraci, připomene její současnost a nastíní vize rozvoje kolejové dopravy do dalších let. Přiblíží vám jak tratě vycházející z Prahy, tak i Pražskou integrovanou
dopravu. Informuje vás o zapojení železnice do systému„S“ – příměstské dopravy či o zajímavých pražských nádražích. Zároveň vám mladý autor připomene nezastupitelné místo
železnice v zajištění dopravní obslužnosti v Praze a Středočeském kraji. Autorovi popřejme další dobré nápady na zajímavá témata a nám čtenářům nové, zajímavé poznatky
z dopravy hlavního města a jeho okolí.
www.ddmpraha5.cz

Autoškola pro nejmenší
Od září tohoto roku máme v našem DDM v Horních Počernicích nový kroužek, který se jmenuje
„autoškola pro nejmenší“. Je určen pro děti od 6 do 15 let. Děti se učí poznávat dopravní značky
a základní pravidla silničního provozu. Také jezdí s autíčky na digitální autodráze. Dráha měří 50
m a může po ní jet současně až 6 autíček, která se mohou navzájem předjíždět. Řidiči zároveň musí
dávat pozor, aby včas natankovali a nedošlo jim během jízdy palivo. Děti si mohou ověřit své řidičské
zkušenosti i na autotrenažéru, kde trénují jízdu jako ve skutečném automobilu a skládají praktické
zkoušky z jízdy. Celý rok budou děti sbírat body a na konci školního roku vyhlásíme tři nejlepší jezdce,
kteří dostanou medaile a poháry, stejně jako opravdoví automobiloví závodníci.
Lektor nosí dětem do hodiny i menší náhradní díly z opravdových aut, aby se děti mohly seznámit s tím,
jak to uvnitř auta doopravdy vypadá, a jak je to možné, že auto tak pěkně jede.
Děti si také zkoušejí práci designérů a navrhují vzhled a tvar karosérie i barevné provedení vozidla.
Na konci školního roku ověříme znalosti všech dětí zábavným testem. Poté je odměníme „řidičským
průkazem“ s výkonnostní skupinou, které dítě dosáhlo.
www.ddm-hp.cz

Minikáry na Vyšehradě
Minikára je nemotorové vozítko určené k závodění dětí, ale mohou na ní jezdit jezdci až do
99 let. Ve Stanici techniků Vyšehrad, která je jedním z oddělení DDM Praha 2, se zabývají vším
okolo minikár již od roku 1979. Závodníci STV získali i tituly mistrů ČSFR a Evropy. První závody
minikár, v té době hurtovnic, se konaly na Albertově v roce 1964.
Minikáry mohou jezdit na slalomových a sjezdových tratích. Na závodech jsou jezdci vytahováni na start tažným vozidlem.
Maximální rychlost jezdce je 60 km/hod, průměrná rychlost na slalomových tratích je 36 km/
hod.
Závodníci musí být vybaveni helmou, rukavicemi, přiléhavým oděvem, pevnou obuví a brýlemi. Jezdí se na asfaltových vozovkách.
Členové kroužku minikár nezahálí ani v zimním období, kdy provádí údržbu, staví nové nebo
upravují staré káry. Mohou také cvičit svůj postřeh při stolním tenisu, jezdit s modely na digitální autodráze nebo na závodním trenažéru.
Rodiče mohou přihlásit své dítě na minikáry ve Stanici techniků Vyšehrad (www.stv.cz), pokud
budou ochotni se také zapojit do činnosti kroužku. Například přijít na trénink, odvézt potomka
na závody, zařídit mu lékařskou prohlídku a získat licenci jezdce. Pro začátek bude nový závodník jezdit na klubové minikáře, pokud bude mít vyšší ambice, bude nutné mít minikáru vlastní.
www.ddm–ph2.cz
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Jevištní akrobacie
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita připravil trochu netradiční kurz s názvem „jevištní akrobacie“, který
je určen pro zájemce ve věku od 15 do 26 let. Jde o propojení současného moderního tance, pohybového divadla a akrobacie. Jevištní akrobacie sleduje linku nového cirkusu, snaží se s využitím akrobatických
kousků vyjádřit pohybem určitou myšlenku, pocit nebo děj. Důraz je kladen na pochopení prvku, a ne na
jeho přesné gymnastické provedení. Pohyb slouží jako nástroj komunikace s jeho možnostmi a hranicemi.
Lektor vás provede od základů ke složitějším a náročnějším akrobatickým výkonům a variacím, které dále
rozvíjí a kombinuje. Jednotlivé prvky učí s ohledem na fyzické i psychické mantinely studentů, nechává je
hledat a nacházet v pohybu nové rozsahy, pracuje s improvizací. Cílem kurzu je odpoutat se od zavedených
stereotypů a najít cestu k sobě. Akrobati se snaží vyjádřit pomocí pohybu, práce s prostorem, partnerem
a skupinou. Tréninky jevištní akrobacie jsou určeny všem, které zajímá rozvoj vlastního pohybového rozsahu nejen na fyzické úrovni, všem, kdo si chtějí hrát, objevovat, tvořit a komunikovat skrze akrobacii, tanec
a pohybové divadlo.
www.ulita.cz

Letečtí modeláři
Již od pradávna provází lidstvo touha po létání. Kdo z nás by alespoň na chvíli nezatoužil umět létat? Věřte nebo ne, ale mnoho pilotů a pilotek, kteří dnes dokáží ovládat sportovní, dopravní nebo dokonce vojenská letadla začínalo svůj sen naplňovat
v zájmových kroužcích leteckých modelářů. Tuto činnost nabízí i Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4. Že se nejedná o kroužky ledajaké, potvrzuje i počet
jejich členů. Díky všem členům se řadí naši modeláři k největším a nejúspěšnějším
v České republice. Letečtí modeláři patří v nabídce zájmových kroužků k tradičním a nejoblíbenějším. Děti se zde díky zkušeným lektorům naučí postupně stavět
házedla nebo volné i rádiem řízené modely letadel. Díky spolupráci s LMK Praha
4 a modelářským letištěm Sobínka mají členové kroužků možnost zúčastnit se různých soutěží a modelářských akcí, kde své modely vyzkouší a zasoutěží si s nimi.
Neváhejte a připojte se k tomuto zajímavému kroužku! A pokud vás tento koníček
nepřivede přímo do kabiny vojenské stíhačky, nezoufejte. Vlastnoručně postavit
model a úspěšně s ním létat je přece také úžasné. Pocit, kdy se váš model letadla
vznese do vzduchu a funguje tak, jak jste si představovali, je nepopsatelný...
www.hobbycentrum4.cz

Materiálové experimenty
V Domě dětí a mládeže Modřany pro vás připravili i letos zajímavé kroužky.
Mezi ty nové patří „materiálové experimenty“. Jedná se o kurz, ve kterém se
děti budou učit alternativně zacházet s různými materiály a zkoumat jejich
výtvarný jazyk. Daný kroužek bude stavět na problémovém vyučování, které vede ke kladnému utváření celé osobnosti, počínaje rozvojem myšlení,
motoriky, apod. Na své si přijdou děti různého věku, protože v plánu je otevřít kroužky pro oba dva školní stupně. Pro děti prvního stupně je kroužek
vhodný k rozvoji motoriky a obou hemisfér najednou. Žáci druhého stupně
mohou náplň kroužku využít jako poměrně kvalitní přípravku na SŠ uměleckého oboru. DDM Modřany nabízí ale i jiné zajímavé aktivity. Můžete se
zde zapsat např. do kroužku „deskové hry“. I v dnešní době digitálních her je
přeci bezva vypnout počítač a jít si hrát se svými kamarády. Modřanská paluba je jedno z mnoha míst, kde je možné se volně deskovým hrám věnovat.
V otvírací době klubu mohou děti přijít a zahrát si. K dispozici je široká škála
her - od Scrabble, přes Bridge až po válečné hry. Hru si lze objednat i k domácímu využití. Na Palubě se můžete naučit hry matematicky rozebírat, ale také
vytvářet hry nové. Na závěr ještě připomeňme, že i tento klub pořádá různé
turnaje, ve kterých můžete změřit svoje síly.
www.ddmmodrany.cz
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co se děje
Cesty po Evropě
Rok 2010 byl na naše cesty po Evropě opět bohatý. Setkali jsme se se spoustou mladých lidí v různých zemích a společně jsme žasli nad současnou
i minulou Evropou. V Ludwigshafenu jsme byli zaskočeni velikostí českých
surrealistických malířů, slunce v Londýně nám prosvítilo krásy města nad
Temží, bohatství galerií, kde mladí mají vstup zdarma a galerie a muzea
jsou jich plné, blbli jsme pod heslem „ve zdravém těle - zdravý duch“ u Egejského moře na letním táboře a konec léta jsme spolu s řeckými studenty
hledali ztrácející se ideály olympionismu a diskutovali u kulatých stolů o své
budoucnosti a národní identitě v dnešní globální civilizaci. Naučili jsme se
i několik řeckých tanců a Řekové české hry a polku. V těchto dnech připravujeme v Hobby centru 4 výstavu z tohoto projektu.
A co nás ještě čeká? Zájemci o dějiny umění, kteří se v Hobby centru 4 pravidelně schází v kroužku, i milovníci umění, kteří nás navštěvují příležitostně,
se s námi podívají do kolébky renesance – do Florencie. Vypravíme se také
do Vídně za světem malířky Fridy Kahlo a za geniálním renesančním umělcem Michelangelem. Zkrátka, poznali jsme toho hodně a už teď se těšíme,
až taky „svět“ přijede k nám, do Prahy.
www.hobbycentrum4.cz

České tradice v Mions
Městská část Praha 20, která je naším zřizovatelem, má uzavřené partnerství s francouzským
městem Mions (cca 10 km od Lyonu). Do tohoto partnerství se svými aktivitami zapojil i náš
DDM Horní Počernice. Vždy týden před Velikonocemi odjedeme na 4 až 5 dní do Mions, kde
v místních základních školách pořádáme velikonoční dílničky a seznamujeme děti s tradicemi českých Velikonoc. Dílničky pro dospělé a seznámení s tradicemi českých Velikonoc pořádáme i v místní knihovně a zájem a účast je rok od roku vyšší a vyšší. V loňském roce prošlo
našimi dílničkami v Mions 420 dětí a 130 dospělých účastníků. Na oplátku pak účastníci kurzů francouzštiny pořádaných naším DDM mohou odjet na 5 denní studijní pobyt do Mions,
kde jsou ubytováni v rodinách a je pro ně připraven speciální program tak, aby si co nejvíce
mohli procvičit své znalosti v praxi a upevnit své dovednosti v cizím jazyce. Naši studenti
si zajišťují pouze dopravu, jinak vše hradí francouzská strana. Tato spolupráce nám přinesla
nejen nové přátele, ale i možnost nahlédnout pod pokličku skutečného každodenního života
ve Francii, a také možnost srovnání českého a francouzského školského systému.
www.ddm-hp.cz

Bez vody není života
Na jaře tohoto roku proběhlo v DDM hl. m. Prahy další mezinárodní setkání
mladých nadšenců ze všech koutů Evropy, kterým nejsou lhostejné otázky
životního prostředí, vodohospodářství a ochrany přírody. Hlavním organizátorem akce, jež nesla název „Bez vody není života“, bylo Informační centrum pro
mládež (ICM). Finančně pak akci podpořila organizace Mládež v akci. Projekt
se konal ve spolupráci s Rybářskou a vodohospodářskou školou Jakuba Krčína
v Třeboni a navazoval na konferenci v Bonnu roku 2008. Mezi účastníky patřili
reprezentanti Turecka, Slovinska, Německa, Slovenska, Litvy a samozřejmě České republiky. Celkem se tak této multikulturní výměny zúčastnilo více než padesát mladých lidí různých národností. A co na ně po příjezdu čekalo? V Třeboni
si pod vedením odborníků z rybářské školy vyzkoušeli odebírání vzorků vody,
během cyklistického výletu si prohlédli místní vodní díla a shlédli prezentace o vodohospodářství ve svých zemích. Čas byl však i na exkurzi do Českého Krumlova.
Nejen architektonické skvosty, ale především výjimečná atmosféra tohoto města zapůsobila snad téměř na všechny. V Praze pak program pokračoval prohlídkou Ekotechnického muzea v Bubenči, návštěvou vodárny v Podolí a prostor
byl i na naplánování dalších společných projektů. Kromě tematicky zaměřených
aktivit a nově získaných odborných znalostí měli účastníci také možnost naučit
se respektu k jiným názorům a poznat vzájemné kulturní zvyklosti i odlišnosti.
To byl koneckonců také jeden z cílů projektu. ICM proto bude podobné akce
s velkou chutí pořádat i v tomto roce.
www.ddmpraha.cz
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aktivity pro seniory
v Kobylisích. Dvakrát týdně, vždy dopoledne, je zde připraven program složený převážně ze skupinových činností. Jeho cílem
je zpestřit starým lidem dopoledne a přimět
je k aktivitě. Vše se odehrává zábavnou formou v přátelské, téměř rodinné atmosféře.
Program je sestaven z drobných her, kvízů,
logických úloh, které mají za úkol rozvíjet
a posilovat paměť, dále jsou zařazovány
také rukodělné činnosti, takže si účastníci
na závěr mohou odnést vlastnoručně vyrobený předmět či namalovaný obrázek. Součástí programu je i muzikoterapie. Vše končí
posezením u kávy, čaje a dobrého zákusku.

A když už nám není „náct“...
Stále se zvyšující zastoupení věkové kategorie seniorů v populaci a prodlužující se
délka období tzv. důchodového věku vyvolávají nové závažné problémy. Jedním z nich
je vyčlenění starých občanů ze společnosti,
jejich izolace, ztráta perspektiv, smyslu
života, konflikty v rámci vlastní rodiny či
celé komunity. Čelit procesům vyčleňování
a zmírňovat problémy spojené se stářím je
novým důležitým úkolem naší společnosti.
Jednou z forem, jak proti těmto procesům
bojovat, je smysluplné naplňování volného času seniorů, spojené
s poskytováním důležitých informací a odborné pomoci. Pražské
domy dětí a mládeže proto organizují volnočasové aktivity nejen
pro mladé lidi, ale poskytují tyto
služby v menší míře i dospělým a seniorům. O tom, jak může
nabídka těchto aktivit vypadat,
jsou následující řádky.
KLUB – SEN je název klubu
seniorů, který je organizován při
DDM Praha 7. Schůzky se konají
jednou za 14 dnů od října do května, kdy jsou organizovány různé
besedy, na kterých se podílejí i členové klubu nebo pozvaní hosté, zejména cestovatelé,
spisovatelé a umělci. Oblíbená jsou zejména
cestopisná, literární či kulinářská témata.
Kromě besed jsou zájemcům nabízeny také
veřejné generálky nebo zvýhodněná divadelní představení.
V DDM hl. m. Prahy byly již v minulém
školním roce otevřeny pro seniory kroužky
práce na PC nebo cvičení na židlích s rehabilitačními prvky. O tyto aktivity byl od samého počátku velký zájem, a proto není divu,

že se s nimi budeme setkávat i v nadcházejících letech. Do nabídky tohoto zařízení však
patří i další kroužky a kurzy, jako například
šití, malování a kreslení, keramika, vitráže,
fotografování a výuka jazyků.
Kroužky keramiky a výuky práce na PC
nabízí také DDM Praha 5 a DDM Praha
9. Senioři vítají možnost naučit se obsluhovat počítač a internet. Jednou z největších
motivací je zvládnutí elektronické komu-

nikace. Řadě z nich tato znalost umožňuje
lepší „spojení“ především s nejmladšími
členy jejich rodin – mnozí mají děti a vnoučata mimo Prahu nebo v zahraničí. DDM na
Praze 9 navíc nabízí i „klub“, jehož obsah
si určují klienti velkou měrou sami. Mohou
se naučit i práci s digitálním fotoaparátem,
tisk fotek a dárkových předmětů, zpracování
videí, apod.

DDM Praha 3 - Ulita pořádá již řadu let
kurzy rehabilitačního cvičení na principu
jógy. Jedná se v podstatě o zdravotní tělocvik, který využívá řadu prvků jógy. Cvičení
je vhodné pro každou věkovou skupinu a klienty s téměř jakýmkoliv zdravotním omezením. Nenahrazuje profesionální rehabilitaci,
ale je jejím vhodným doplňkem.
V každé hodině je věnována pozornost
oblasti páteře, cíleně a promyšleně jsou
procvičovány i jednotlivé svalové skupiny.
Cvičení tak pomáhá udržet a zlepšit rozsah
pohybových schopností každého jedince.
Individuální přístup ke každému jednotlivci,
jeho možnostem a potřebám je samozřejmostí. Jógu pro seniory nabízí také DDM
Praha 6.
V Hobby centru na Praze 4 se schází senioři spolu s maminkami a dalšími zájemci
při dopoledních aktivitách. Využívají tak
širokou škálu činností, kterou jim Hobby
centrum nabízí. Účastní se kroužků rekondičního a relaxačního cvičení, angličtiny
a základů práce na PC. V letošním
roce navíc zahájí činnost Klub
Pohoda, který pomůže seniorům
s každodenními překážkami běžného života; jednání na úřadech,
svět internetu a tajemství elektronické pošty, novinky mobilních
operátorů (například mobil pro
seniory). V klubu si budou moci
také zacvičit. Další aktivitou bude
seznámení s pravidly bezpečnosti
i s různými prvky a jednoduchými hmaty sebeobrany. Lékaři je
zasvětí do pravidel péče o zdraví a nebude chybět ani setkání
s alternativní a orientální medicínou. To vše bude proloženo
relaxačními rozcvičkami a malými doušky
meditativních cvičení určených k pozivnímu
vnímáni světa.
Kompletní nabídku aktivit, které pražské
domy dětí a mládeže seniorům nabízejí, je
možné nalézt na webových stránkách
www.mitkamjit.cz.

Otevřený klub Na Desce je klub seniorů při
DDM Praha 8, který již třetím rokem úspěšně spolupracuje s domovem pro seniory
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BŘEZEN

ÚNOR

LEDEN

PROSINEC

kalendář akcí
3. 12. 2010

Mikuláš

od 16 h (DDM P3 - Ulita, www.ulita.cz)

4. 12. 2010

Adventní dílna pro veřejnost

výroba adventních věnců a vánočních dekorací (Stanice přírodovědců DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

4. 12. 2010

Ďábelská sobota v DDM

mikulášský turnaj, vánoční keramické tvoření, žonglérská dílna a fireshow (DDM P6, www.ddmp6.cz)

5. 12. 2010

Čertovský karneval

maškarní ples se soutěžemi pro děti, mikulášská nadílka, 15-17 h (DDM JM, mathesova@ddmjm.cz, tel.: 272 911 520, www.ddmjm.cz)

5. 12. 2010

Možná přijde i Mikuláš

mikulášská nadílka, soutěže s jezdeckou tematikou (JS Zmrzlík DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

5. 12. 2010

Mikuláš v Karlínském Spektru

besídka s dílnami, divadlem a nadílkou (Karlínské Spektrum DDM HMP, hribalova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 817, www.ddmpraha.cz)

5. 12. 2010

Mikulda to ví

mikulášská akce pro nejmenší (DDM P9, Prosek, R. Doktorová-Kočová, www.ddmpraha9.cz)

5. - 6. 12. 2010

Mikulášské parní vlaky

aneb Prahou jezdí Mikuláš s družinou a naděluje dětem drobné dárečky (DDM P5, L. Vaculín, www.ddmpraha5.cz)

6. 12. 2010

Mikuláš na Stadionu mládeže

mikulášská nadílka, kterou bude doprovázet mnoho úkolů a dovedností, od 17 h (Stadion mládeže DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

8. 12. 2010

Akademie pražských DDM

(DDM P8, rygrova@ddmpraha8.cz, www.ddmpraha8.cz)

10. - 11. 12. 2010

10 000 m Podbabou

závod na 40 m dlouhé, šestiproudé autodráze v kategoriích G12, Oldtimer a CV24 (Stanice techniků DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

11. 12. 2010

Vánoční výstava a dílničky v DDM

(DDM H. Počernice, tel.: 281 925 264, H. Volfová, www.ddm-hp.cz)

11. 12. 2010

Vánoční dekorace

otevřená výtvarná dílna, 10-13 h (DDM P10, Hostivař, pistekova@dumum.cz, www.dumum.cz)

11. 12. 2010

Vánoční stůl trochu jinak

turnaj ve stolním tenise rodinných dvojic, děti do 15 let (Stadion mládeže DDM HMP, vaclavkova@ddmpraha.cz, www.ddmpraha.cz)

17. 12. 2010

Vůně jablek

odpoledne ve znamení vánočních zvyků, 14-17 h (DDM P2, A. Charamzová, vdv@ddm-ph2, tel.: 222 251 586, www.ddm-ph2.cz)

18. 12. 2010

…vánoce, vánoce přicházejí…

výroba dárků, dekorací, ozdob, přání, ochutnávky cukroví, 10-16 h (Hobby centrum 4, Z. Válek, tel. 241 731 489, www.
hobbycentrum4.cz)

18. 12. 2010

Vánoční dílny

výroba svícnů z jehličí a létající komety (Klub Klamovka DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

19. 12. 2010

Vánoční den výtvarného tvoření

tvorba vánočních doplňků z různých materiálů, turnaj ve stolním tenise (DDM P12, www.ddmmodrany.cz)

1. 1. 2011

Skok do nového roku

přijďte strávit čas u koní, s hrami a závěrečným skokem do nového roku (JS Zmrzlík DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

2. 1. 2011

Ostříží toulání

tradiční procházka po jednom z největších pražských lesů, hry, posezení s občerstvením (DDM P12, www.ddmmodrany.cz)

14. 1. 2011

Nehybná tvář

cesta za fotografií 19. století, workshop, historické techniky, 12-18 let, 15-17.30 h (Stanice techniků DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

15. 1. 2011

Keramický workshop

výroba netradičních předmětů a šperků se zimní tematikou (Klub Klamovka DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

19. 1. 2011

Bez papíru ani ránu

zábavné odpoledne s výtvarnými dílnami, 14-17 h (DDM P2, havlikova@ddm-ph2.cz, tel.: 222 250 673, www.ddm-ph2.cz)

21. 1. 2011

FIMO – drobné šperky a dekorace

(DDM H. Počernice, tel.: 281 925 264, H. Volfová, www.ddm-hp.cz)

21. 1. 2011

Karneval

karnevalové veselí s maskami, soutěžemi, hudbou a tancem (DDM P9, Č. Most, T. Rádsetoulalová, www.ddmpraha9.cz)

22. 1. 2011

Pohádková noc

(DDM P10, Strašnice, petrova@dumum.cz, www.dumum.cz)

22. 1. 2011

Lyžování v Pasekách nad Jizerou

jednodenní zájezd (DDM P8, kosinova@ddmpraha8.cz, www.ddmpraha8.cz)

22. 1. 2011

Deskohraní + karnevalové
tanečky

hromadné hraní deskových her + tanečky s karnevalovým vířením a hýřením (DDM P12, www.ddmmodrany.cz)
karneval na ledě v Tesla Areně (Karlínské Spektrum DDM HMP, tvrdon@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 817, www.ddmpraha.cz)

22. 1. 2011

Veselé bruslení

22. 1. 2011

Lyžařský výlet

jednodenní výlet do Pasek nad Jizerou (Hobby centrum 4, K. Janouškovec, tel.: 241 731 510, l. 22, www.hobbycentrum4.cz)

28. 1. 2011

Malované hedvábí - šátek

výtvarná dílna (Stanice přírodovědců DDM HMP, rezervace: rottova@ddmpraha.cz, www.ddmpraha.cz)

28. 1. 2011

Malujeme zimní motivy na sklo

výtvarná dílna (DDM P5, L. Pavlíková, www.ddmpraha5.cz)

30. 1. 2011

Taneční odpoledne

taneční workshop pro zájemce od 12 let, 14-17 h (DDM JM, kubikova@ddmjm, tel.: 272 911 520, www.ddmjm.cz)

9. 2. 2011

Turnaj v deskových hrách

(DDM P10, Uhříněves, www.dumum.cz)

9. 2. 2011

DiVý odpoledne

masopust, jarní veselice, zapomenuté tradice, 14-17 h (Hobby centrum 4, R. Máslová, tel.: 241 731 510, l. 26, www.hobbycentrum4.cz)

12. 2. 2011

Dívka roku

soutěž pro dívky 13–15 let spojená s akcí pro veřejnost, Divadlo Radar (DDM P7, www.ddmpraha7.cz)
prohlídka stájí, možnost vyzkoušet si osedlat koně nebo ho vyčistit, ukázky jízdy na koni (JS Zmrzlík DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

12. 2. 2011

Máme rádi zvířata

12. 2. 2011

Pochod Praha-Okoř

8. ročník zimního turistického pochodu Praha - Okoř, 13 km, (DDM P6, www.ddmp6.cz)

16. 2. 2011

Karneval

taneční odpoledne se spoustou karnevalové zábavy, 14.30-17 h (DDM P2, havlikova@ddm-ph2.cz, tel.: 222 250 673, www.ddm-ph2.cz)

18. 2. 2011

Tiffany technika

výstava a dílničky (DDM H. Počernice, tel.: 281 925 264, H. Volfová, www.ddm-hp.cz)

18. 2. 2011

Ples princů a princezen

tradiční akce v kostýmech v novém prostředí (DDM P9, KD Kyje, www.ddmpraha9.cz)

19. 2. 2011

Turnaj ve stolním tenise pro děti
a jejich rodiče

rodinný turnaj, 9-13h, od 7 let (DDM JM, obermajerova@ddmjm, tel.: 272 929 545, www.ddmjm.cz)

21. 2. 2011

Umíte pomoci?

kurz: První pomoc - jak zvládat krizové situace, 13-26 let, 17.30-19 h (Stanice techniků DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

21. - 27. 2. 2011

Týden otevřených dveří

(Stanice přírodovědců DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

25. 2. 2011

Vyrábíme ozdobná zrcátka

výtvarná dílna (DDM P5, L. Pavlíková, www.ddmpraha5.cz)

26. 2. 2011

PET odpoledne

výtvarná dílna s PET lahvemi (DDM P8, rygrova@ddmpraha8.cz, www.ddmpraha8.cz)

26. 2. 2011

Masopust v Karlíně

8. ročník masopustních radovánek (Karlínské Spektrum DDM HMP, hribalova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 817, www.ddmpraha.cz)

27. 2. 2011

Masopustní karneval

masopustní karneval, soutěž o nejlepší masku (Klub Klamovka DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

2. 3. 2011

Oslavy 55. výročí

oslavy 55. výročí existence DDM Praha 6 v sále Na Marjánce (DDM P6, www.ddmp6.cz)

5. 3. 2011

Výtvarné dílny

keramika, korálky a malování na hedvábí, 10-14 h (DDM P2, A. Charamzová, vdv@ddm-ph2, tel.: 222 251 586, www.ddm-ph2.cz)

6. 3. 2011

Masopust

odpoledne v duchu lidových oslav, tancování v maskách pro celé rodiny, 15-17h (DDM JM, sipkova@ddmjm, tel.: 272 911 520, www.ddmjm.cz)

6. 3. 2011

Zapomenutá řemesla

předení, tkaní, výroba svící s Markem Dobešem (Klub Klamovka DDM HMP, www.ddmpraha.cz)
maškarní rej, hry, soutěže, tanec v Domě občanské vybavenosti MČ Praha - Petrovice (DDM P10, pistekova@dumum.cz, www.dumum.cz)

12. 3. 2011

Petrovický masopust

12. 3. 2011

Ulita4dance

celostátní soutěž tanečních skupin, různé styly a věkové kategorie (DDM P3 - Ulita, www.ulita.cz)

12. - 13. 3. 2011

Taneční workshop

víkend plný tance – zaměřeno na break, street dance (DDM P9, Prosek, L. Škrabalová, www.ddmpraha9.cz)

13. 3. 2011

Hliněná neděle pro veřejnost

výroba velikonoční keramiky (DDM P6, www.ddmp6.cz)

14. - 18. 3. 2011

Jaro pražských dětí

příměstské tábory (DDM P3 - Ulita, www.ulita.cz)

17. 3. 2011

Dopoledne pro předškoláky

soutěžní dopoledne a setkání se zvířaty, MŠ a skupiny (Stanice přírodovědců DDM HMP, rezervace: doktorova@ddmpraha.cz, www.ddmpraha.cz)

18. 3. 2011

Jarní zdobení triček

savování, batika a další (DDM H. Počernice, tel.: 281 925 264, H. Volfová, www.ddm-hp.cz)

19. 3. 2011

Hrátkoklání

soutěžní herní odpoledne pro veřejnost (DDM P7, Šimáčkova 16, www.ddmpraha7.cz)
zábavný půlden k oslavě staročeského jména Josef (DDM P8, kolmanova@ddmpraha8.cz, www.ddmpraha8.cz)

19. 3. 2011

Josefský den

25. 3. 2011

Velikonoční výtvarná dílna

výroba keramiky (DDM P5, A. Hlobilová, www.ddmpraha5.cz)

26. 3. 2011

Dětská filmová zahrada

9. ročník festivalu dětského amatérského filmu, 10-16 h (Stanice techniků DDM HMP, www.amatfilm.cz, www.ddmpraha.cz)

26. 3. 2011

Klíče k Praze 4

vlastivědná soutěž pro celou rodinu k poznání Prahy 4 (Hobby centrum 4, K. Hrušková, tel.: 241 731 510, l. 38, www.hobbycentrum4.cz)

14

Hlavní město Praha zřizuje 13 domů dětí a mládeže (DDM) a další dva DDM zřizují městské
části. Tato volnočasová zařízení nabízejí především dětem a mládeži zájmové vzdělávání,
mj. v těchto formách činnosti:
•
•

pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové kroužky, kurzy, kluby a oddíly)
příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (akce pro širokou veřejnost, divadelní, pěvecká či
taneční vystoupení a přehlídky, dny otevřených dveří, specializované výstavy)
•
táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem v přírodě (letní a zimní tábory, odborná soustředění,
pobytové kurzy)
•
organizování soutěží a přehlídek ve spolupráci se školami a dalšími institucemi (oborové olympiády, Středoškolská odborná činnost, Pohár pražských škol)
DDM jsou místem, kde se scházejí nadšenci bez rozdílu věku. Jsou centrem dobré zábavy, ale také poučení, vzdělávání či rozvíjení zájmů. Ať už se zajímáte o počítače, tanec, divadlo nebo třeba poníky, ať jste mladí nebo pokročilejšího věku, vždycky si pro sebe v DDM něco najdete.
PRAŽSKÉ DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE
www.volnycaspraha.cz

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
Praha 8, Karlínské nám. 7, tel.: 222 333 888
ddmpraha@ddmpraha.cz
www.ddmpraha.cz
ředitel Libor Bezděk

Dům dětí a mládeže Praha 2
Praha 2, Slezská 21, tel.: 222 251 572
reditel@ddm-ph2.cz, info@ddm-ph2.cz
www.ddm-ph2.cz
ředitel Ján Rybárik

Dům dětí a mládeže Praha 3 – ULITA
Praha 3, Na Balkáně 100, tel.: 271 771 025-6
info@ulita.cz, www.ulita.cz
ředitel Josef Chmel

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Praha 4, Bartákova 1200/37, tel.: 241 731 510
informace@hobbycentrum4.cz
www.hobbycentrum4.cz
ředitelka Nicole Horová

Dům dětí a mládeže Praha 5
Praha 5, Štefánikova 235/11, tel.: 257 323 918
ddmpraha5@ddmpraha5.cz
www.ddmpraha5.cz
ředitel Jiří Dolejš

Dům dětí a mládeže Praha 6 – Bílá Hora
Praha 6, U Boroviček 1, tel.: 235 323 333-2
info@ddmp6.cz, www.ddmp6.cz
ředitel Petr Ryneš

Dům dětí a mládeže Praha 6 – Suchdol
Praha 6, Rohová 7/540, tel.: 220 921 776
ddm.rohova@zris.mepnet.cz
www.ddmsuchdol.cz
ředitel Roman Benýšek

Dům dětí a mládeže Praha 7
Praha 7, Šimáčkova 16, tel.: 220 800 571
svoboda@ddmpraha7.cz
krajcova@ddmpraha7.cz
www.ddmpraha7.cz
ředitel Jiří Svoboda

Dům dětí a mládeže Praha 8
Praha 8, Přemyšlenská 1102/15
tel.: 284 681 050
info@ddmpraha8.cz
www.ddmpraha8.cz
ředitelka Jana Vargová

Dům dětí a mládeže Praha 9
Praha 9, Měšická 720, tel.: 286 884 456
info@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
ředitelka Vladimíra Dvořáková

Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23
tel.: 274 772 081
info@dumum.cz, www.dumum.cz
ředitel Roman Urbanec

Dům dětí a mládeže Jižní Město
Praha 4, Šalounova 2024, tel.: 272 929 545
sal@ddmjm.cz
www.ddmjm.cz
ředitelka Jana Chytilová

Dům dětí a mládeže Praha 12 – Modřany
Praha 12, Herrmannova 2016/24
tel.: 244 400 334
ddmmodrany@ddmmodrany.cz
www.ddmmodrany.cz
ředitelka Věra Tošnerová

Místní dům dětí a mládeže Praha 13 – Stodůlky
Praha 13, Chlupova 1800, tel.: 251 620 266
info@mddm13.cz
www.mddm13.cz
ředitelka Michaela Gaydošová

Dům dětí a mládeže Horní Počernice
Praha 20, Ratibořická 32, tel.: 281 925 264
ddm-hp@ddm-hp.cz
www.ddm-hp.cz
ředitelka Zdeňka Horváthová
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