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Svaz postižených civilizačními chorobami, sdružení důchodců a Český červený kříž

POZVÁNKA
na pravidelná setkání, nejen seniorů, každý 1. čtvrtek v měsíci

od 15:00 hodin

v zasedací síni MÚ 21

Díky pochopení pracovnic MÚ Praha 21 máme možnost organizovat setkávání občanů
Újezda nad Lesy na besedách s různými osvětovými tématy.

Zveme Vás na květnové a  červnové setkání s následující tématikou:

5. 5. 2005 – Ing Laburda ze Sdružení ochrany spotřebitelů ČR
Téma: Nová práva spotřebite lů ČR -  diskuze

2.6. 2005 – přednáška MUDr.  Tomáše Hrušky - diskuze

Další setkání budou po prázdninách  a  z veřejníme je ve zpravodaji
a na informačních  tabulích.

MÚ Praha 21  touto cestou děkujeme.
Za pořadatele
Zdeňka Ladová
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Městská část Praha 21

Vás srdečně zve na oslavu 60. výročí ukončení 2. světové války

Program oslav v sobotu 7. května 2005

-   9:00 pietní akt na hřbitově obětem 2. světové války

-   9:20 položení věnců k pomníku padlých (konečná bus Rohožník)

-   9:40 položení věnce k pomníku Dr. Bedřicha Jenšovského

-   9:50 položení věnce k pomníku v parku školy

- 10:00 zahájení oslav u pomníku T. G. Masaryka v parku školy

- 10:30 vernisáž výstavy v budově Masarykovy ZŠ v Polesné ulici

Újezd nad Lesy a jeho rodáci a občané v boji za svobodu Československa

na výstavě budou k vidění:

- fotografie a dokumenty

- zbraně a výstroj bojujících armád

- válečná uniforma pana učitele Krause

- vitrína s modelem Pražského povstání

- 11:00 společenské setkání s význačnými osobnostmi (budova ZŠ v Polesné ul.)

Muzeum bude otevřeno:

- v neděli 8.5.2005 10:00 – 17:00

- každou sobotu 10:00 – 17:00  až do 11.6.2005



12

KULTURA

Svátek  matek
Sbor pro občanské záležitosti společně s ČČK připravují

slavnostní oslavu Dne matek,  která se bude konat v nové
škole v  Polesné ul. dne 8. května od 14:00 hod., kde bude
tradičně připraveno pohoštění, kulturní program a bohatá
tombola. Jako hlavní host bude herečka a výtvarnice paní Iva
Hüttnerová.

Těšíme se na Vaši účast.
Srdečně zve SPOZ a ČČK

KONCERT  VÁŽNÉ  HUDBY
Kostel Nanebevzet í  Panny Marie v Klánovicích

14.červ n a  2 0 0 5        19:00 hod
—————————————————————————————————————-

Využijte  příležitosti poslechnou si špičkové interprety duchovní hudby a poslechnou si  rovněž zvuk
nových  varhan v klánovickém koste l e  !                                              VSTUPNÉ  DOBROVOLNÉ

——————————————————————————————————————

TRIO  MYSTERIUM  MUSICUM  PRAHA
Pavla Kšicová        a l t
Jan Kvap i l       hous le
Jose f  Kš ica      varhany

PROGRAM:

G. F. Händel: Sonáta D-dur pro housle a varhany
J. S. Bach: Arie „Hochgelobter Gottessohn“ z kantáty BWM 6 pro alt, housle

a  varhany
J. Kř.  Vaňhal: Fuga C-dur

Fuga F-dur pro  varhany
V. Hálek: Pět meditací pro alt a housle
G. Ph. Telemann: „Erquicktes Herz“

Kantáta  pro alt,  housle a varhany
——————————————————————————————————————-

Trio Mysterium Musicum Praha se  utvářelo bezmála více než patnáct let. Jeho členové spolu hráli
duchovní hudbu od počátku 80. let  při bohoslužbách  a  na  pražských  chrámových kůrech. Byly to
skladby – meditace, mariánská poselství – zhudebněná Vaclavem Hálkem. Hudebníci se snaží zpro -
středkovat  tajemství duchovní hudby od křesťanského středověku do současnosti.
Od roku  1995 vystupují pod názvem Mysterium musicum.
Pavla Kšicová m á  řadu nahrávek pro Český rozhlas, Českou televiz i  a  též  CD s Pražským komorním
orchestrem a Virtuosi di Praga. Věnuje se interpretaci staré hudby (Bach, Händel, Telemann) a zároveň
spolupracuje s našimi soudobými skladateli (Eben, Hálek, Slavický, Sklenička).
Jan Kvapil,  člen orchestru Česká filharmonie, vyučuje houslové  hře na Vyšší pedagogické škole. Jako
dlouholetý houslista  Talichova kvarteta  koncertoval v mnoha zemích světa a z ískal četná ocenění. Dnes
se věnuje převážně barokní a soudobé duchovní hudbě.
Josef Kšica se po mnohaleté praxi varhaníka,  korepetitora a zpěváka našich  předních sborových těles
sta l  regentschorim ve  Svatovítské katedrále v  Praze. Věnuje se též realizacím staré české duchovní
hudby pro novodobé premiéry.
Václav Hálek je  autor,  který v poslední době komponuje převážně komorní duchovní hudbu, např.
svatoanežskou suitu, skladby s mariánskou tématikou, svatým archandělům a suity a meditace pro
sólové nástroje inspirované přírodou. Pro Mysterium magicum píše a pracuje od jeho založení.
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ŽAKET PRAŽSKÝ POHÁR ŽACTVA
7 závodů v or ientačním běhu pro pražskou mládež

Pražský svaz orientačního běhu Vás zve na seriál závodů v orientačním běhu:
● každé středeční odpoledne 18. květnem počínaje
● příležitost ke sportu v 7 pražských lesoparcích
● všechny závody v dosahu MHD!

Tratě vhodné i pro začátečníky – srdečně zveme všechny,  kteří  by  s i  chtěli tento sport
vyzkoušet! Oblečte  se  do přírody,  na startovné Vám stačí 10  korun a přijďte  se  proběhnout
nebo projít s mapou! Tratě pro žákovské kategorie i pro příchozí jakéhokoliv věku  –  to
znamená, že můžete sebou vzít  i  rodiče a dopřát j im také trochu pohybu. Rozpisy všech
závodů obsahují kontakt pro přihlášky, ale můžete  se  přihlásit i na místě.

Kde a kdy se budou jednotlivé závody ŽAKET PRAŽSKÉHO POHÁRU ŽACTVA  konat?

● 18. května na Lhotce v  Praze 4 v Lesním divadle – pořádá oddíl Praga Praha
● 25. května v Praze 8 -  Ládví  –  pořádá oddíl Tretra  Praha
● 1. června ve Hvězdě na Praze  6   –  pořádá oddíl Kotlářka Praha
● 8. června v Praze-Klánovicích u nádraží ČD – pořádá Fakulta  stavební Praha
● 15. června v Praze-Suchdole pořádá oddíl z Roztok u Prahy
● 22. června v pražské Troji za pořadatelství Sokola Troja.

Prezentace ke  každému závodu začíná od 16 hodin, startuje se intervalově od 16:30 do 18:00.

Bližší informace k celému seriálu ŽAKET PRAŽSKÝ POHÁR ŽACTVA a  odkazy na webové
stránky jednotlivých závodů najdete  n a  www.zaket.cz .

Pro děti a mládež

     a u tor          d í l o

Thomas Březina Kletba slepého mága
Anita Ganeri Výbušné sopky.Děsivý zeměpis
Mary  Pope Osborn Výprava za tajemným rytířem
Mika  Waltari Čínská kočka a jiné pohádky
Francois Ruyer Čarodějka Hermína
Karen McCombie Alice a dost dobrej vopruz
Diana Kimpton Fantastické filmové triky
Luděk Stínil Falešná hra
Jana Abramová Smrt v pavoučí síti
Thomas Březina Zrození dračího rytíře
Andy Dixon Záchrana Planety Bliss
Andy Dixon Zachraňte Krále Artuše

P Ř Í R Ů S T K Y
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Meg Cabot Andělé smrti
Irena Gálová Pampeliško, nelži!
Joachim Friedrich Amanda a detektivové
Grace Dent Klukům vstup zakázán
Isabel Allende Město netvorů
Karen McCombie Alice a dost dobrá mejdlo
Eva Ibbotson Tajemství 13. nástupiště
Jacgueline Wilson Průšvihářky
Hortense Ullrich Na každým prstu jeden
Louise Rennison Je to na draka
Rachel Cohn Pop princezna
Meg Cabot Povinnosti princezny
Meg Cabot Prinzenám sluší růžová
Enid Blyton Zlobivá Amélie!
Miloš Macourek Kdo chce zabít Jessii?
Jenny Nowak Čarodějka po česku




