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Když svítí hvězda betlémská
NADÍLKA VÁNOČNÍCH AKCÍ
V Muzeu hlavního města Prahy probíhá od 29. listopadu výstava Staropražské vánoce. Evokuje vánoční atmosféru a tradice
vánočních svátků v zimní Praze prostřednictvím vánočních ozdob, kalendářů, pohlednic a nejrůznějších typů betlémů. Zvláštní
pozornost si zaslouží cenný betlém z konce 18. stol. z Lobkovického paláce.
Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Motýlek vás srdečně zve v sobotu 7. prosince od 14 do 17.30 hodin do mateřského
centra Klubíčko ve Vlčkově ulici 1067 na Černém Mostě. Všichni velcí i malí návštěvníci budou mít možnost vyrobit si drobné
dárečky s vánoční tematikou a společně si zazpívají koledy. Těšíme se na vaši účast, vstupné je dobrovolné. 27. prosince
pořádáme již druhý vánoční benefiční koncert. Začátek v 18 hodin.
Netradiční vánoční nadílka a výstava Zvony vánoční se uskuteční v sobotu 7. prosince od 14.30 do 20 hodin v zámeckém parku v
Dolních Počernicích. Místní rarita - živý betlém - bude k vidění pouze od 15.30 do 16.30 hodin. Návštěvníci se dále mohou těšit
na tradiční zabijačkové pochoutky, prodejní výstavu květin a keramiky a na překvapení takřka pekelné. Výstava Zvony vánoční
bude přístupna ještě v neděli od 10 do 17 hod.
Sdružení Občanská inspirace připravuje na předvánoční čas výstavu nazvanou I pro nás svítí hvězda betlémská... K vidění i ke
koupi budou keramické, dřevěné i malované betlémy, vyrobené handicapovanými lidmi z celé naší republiky. Výstava v
Kučerově ulici 768 na Černém Mostě bude otevřena od 10. do 23. prosince každý všední den od 10 do 17 hodin. Podobná
akce se konala již v roce 1999 a setkala se s velkým ohlasem veřejnosti. Proto ji letos s podporou ministerstva kultury připravuje
Občanská inspirace znovu.
Vánoce v Galerii 9, Jandova 4, Praha 9, budou probíhat od 11. do 23. prosince. Potěší vás obrázky, grafika, keramika,
novoročenky a další věci, které byste chtěli dát (nebo možná dostat) k Vánocům. Zakoupením dílek, jež vznikla v kurzech
keramiky, přispějete na konto pomoci obětem povodní. Otevřeno: pondělí až pátek od 13.30 do 18 hodin.
Vánoční sešlost seniorů proběhne v pátek 13. prosince od 14 hodin v sále divadla Akcent - budova Ženských domovů na
Smíchově. Vstupenky jsou v prodeji v recepci Domu Portus (ul. Karoliny Světlé 18 v Praze 1). Především imobilním a hůře
pohyblivým starým lidem je určena vánoční projížďka Prahou v sobotu 14. prosince mezi 13. a 18. hodinou. Zájemci se mohou
hlásit na Senior telefonu 222 221 771. Pro seniory pořádá sdružení Život 90 také předvánoční posezení na zámku v
Nelahozevsi. Sraz bude 15. prosince v 9.10 hodin u pokladen Masarykova nádraží.
V areálu Chvalské tvrze v Horních Počernicích (autobusová zastávka Chvaly, např. linka 221-3) proběhne ve dnech 14. až 16.
prosince výstava betlémů, vánočních dekorací, ručních prací a perníčků, ze které na vás dýchne tradiční vánoční atmosféra. Za
všechny organizátory - zdejší ZŠ, MŠ, Dům dětí a mládeže - vás srdečně zve sdružení maminek Mum.
V posledním předvánočním týdnu půjdou opět děti z MŠ Sluníčko potěšit babičky a dědečky do Domu sociálních služeb v
Bojčenkově ulici 1099 krátkým vystoupením - koledami, tanečky a drobnostmi pro radost. Jídelnu tohoto zařízení trvale zdobí
výtvarné práce i těch nejmenších dětí.
Od 16. prosince si do dětského klubu Jahoda ve Vybíralově 969 na Černém Mostě mohou děti přijít vyrobit vánoční dárek pro
své nejbližší. Vánoční týden zde vyvrcholí ve čtvrtek 19. prosince vánoční besídkou. Děti se mohou vzájemně obdarovat
připravenými dárky, zatancovat si na diskotéce, nazdobit vlastní stromeček a zazpívat si vánoční koledy.
Žáci ZŠ Šimanovská v Kyjích vás srdečně zvou na Vánoční jarmark, který se koná v budově školy v úterý 17. prosince od 15 do
17 hodin. Na materiálním zajištění celé akce se významně podílela prodejna OBI Štěrboholy z Prahy 10. Část výtěžku bude
věnována Fondu ohrožených dětí.

