praha 4
Dvě vánoční NEJ

Největší venkovní pražské
ledové kluziště je před obchodním
centrem Arkády Pankrác. Je velké
450 m², otevřené každý den od
9 do 21 hodin za každého počasí
a zabruslit si můžete až do konce
února 2016.

Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz

Adventní zpívání se skauty z Braníka
Braník - Rodiče a přátelé branického skautského střediska
Trilobit se zase po roce těší
na tradiční vánoční zpěvy.
Bezmála dvouměsíční maratón zkoušek a nácviků zakončí
malí i velcí hudebníci nedělní
generálkou, aby pak 14. prosince od 18 hodin zaplnily
desítky návštěvníků komorního koncertu slavnostně
vyzdobenou klubovnu (areál
TJ Kotva Braník, U Ledáren
1557/1). Pěvecký sbor malých
světlušek a vlčat i starších
skautek a skautů také letos doprovodí kytara, housle, flétna,
trombón nebo klavír. Koledy,
vůně perníčků, nazdobený
stromeček - to vše a mnohem
víc navodí příjemnou předvánoční atmosféru a připomene
blížící se svátky. (jul)

Vedle obvyklých českých koled zazní skandinávské písně nebo africké rytmy.
Foto: Miroslav Folprecht

S dětmi můžete plavat i na Slunečném vršku

krátce zE ČTYŘKY

Betlémy
ve Viničním domku
Modřany -Výstavu betlémů,
která potrvá do 31. 12. 2015,
můžete navštívit v modřanském Viničním domku
(Chuchelská 1). Jde o papírové betlémy sběratelů Františka Karase a Pavla Puče,
kteří za téměř 40 let nasbírali úctyhodných 700 kusů.
Největší vystavený betlém
se rozkládá na ploše
100 x 200 cm. Otevřeno
bude od 12 do 18 hodin každý den kromě pátku a soboty. Vstupné je zdarma. (ms)

Nejvyšší vánoční strom
v českých nákupních galeriích,
který dosahuje až do 15 metrů, letos vyrostl v Centru Chodov. (mar)
Foto: archiv

Česká mše
vánoční v Zahradě

Chodov - Do KC Zahrada
(Malenická 1784/2 Praha 11)
si můžete 15. prosince přijít
poslechnout stále krásnou
Českou mši vánoční. Letos vánoční písně a koledy
uslyšíte v podání Pěveckého
sboru a orchestru Uměleckého sdružení ČVUT. Koncert
začíná v 19.30 hodin. Vstupné
je 150/100 Kč. (ms)

Do bazénu mohou skočit děti od tří let. Foto: Klub Pohoda
Hostivař - Zápisy na zimní kurz plavání od ledna pro děti
v bazénu Slunečný vršek v Hostivaři právě probíhají. Slunečný vršek je dobře přístupný z metra Chodov i Opatov.
Zdejší bazén o rozměru 17 x 9 metrů a 130 cm je vhodný pro
výuku dětí od tří do 12 let, který tu v několika termínech
provozují instruktoři klubu Pohoda. Přihlásit se můžete
a informace získáte i mailem na info@plavani-deti.eu nebo
telefonicky na 734 676 876. (red)

Do kongresáku
na trh
Nusle -Trh designu, umění,
fashion, knih, hudby, literatury, šperků a dalších proběhne 18.-20. 12. v přízemí
Kongresového centra. (md)

Mobilní radnice přijede až za vámi domů
Praha 12 - Vedení radnice se rozhodlo
vyjít vstříc lidem, pro které je osobní
návštěva Úřadu městské časti Praha 12
velmi komplikovaná, nebo dokonce
nemožná. Od 4. ledna 2016 proto začne
fungovat projekt MOBILNÍ RADNICE,
díky kterému v odůvodněných případech navštíví příslušný úředník radnice
Prahy 12 osobu s tělesným postižením
či seniora přímo u něj doma, aby mu
pomohl vyřídit potřebnou agendu. Nová
služba bude v plném rozsahu poskyto-
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vána na území MČ Praha 12. Pro občany
žijící na území MČ Praha–Libuš bude
služba poskytována v částečném rozsahu, a to agenda občanských průkazů
a poradenství pro stavebníky (v rámci
stavebního zákona).
Projekt je určen pro seniory ve věku
75 let a starší, handicapované a zdravotně postižené s trvalým bydlištěm
v rámci katastrálních území Cholupice,
Kamýk, Komořany, Modřany, Točná
a částečně i Libuš a Písnice.

Kde podávat požadavky na službu MOBILNÍ RADNICE? Lze tak učinit pouze na
pracovišti v budově Písková 25/830. Klient
(či tzv. osoba blízká) si službu vyžádá
u kontaktních osob (asistentka tajemníka
a pracovnice informačního centra – tedy
recepce úřadu) některým z níže uvedených způsobů: osobně na pracovišti
v budově Písková 25/830 u informačního
pultu ve vestibulu, telefonicky na lince
244 028 256 nebo 241 763 907 či e-mailem
na: mobilniradnice@praha12.cz. (red)

