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Ojedinělý festival OUT of HOME na Chodově
A

si tři sta dětí z dětských domovů, z celé
republiky, se utká v chodovském areálu
Zeleného zdraví již za pár týdnů. Hudebně
sportovní festival OUT of HOME 2007,
který je v ČR první a ojedinělou akcí svého
druhu, by měl přilákal až pět tisíc diváků. Děti
se utkají během dne v netradičních sportovních disciplínách, které si zatím neměly možnost vyzkoušet. „Chceme, aby se akce stala
tradicí. Přejeme si, aby sem děti jezdily rády,
bavilo je to a nalezly si tu nové přátele. Chceme v nich podporovat sportovního ducha,
ukázat jim, jak se dá trávit volný čas a zároveň
je učit hrát fair play,“ říká organizátor akce
a předseda o.s. SK Xstream Racing Team
Robin Čumpelík.
Na realizaci festivalu se podílí kromě SK
Xstream Racing Teamu také o.s. Múzy dětem.
„Múzy spolupracují již řadu let s dětskými
domovy, za dětmi jezdí a znají tuto problematiku. SK Xstream Racing se zase věnuje sportu a jeho propagaci. Rozhodli jsme se, že
dáme dohromady akci, kde se pobaví nejen
děti a dospělí, ale všichni podpoří v jednu

chvíli stejnou myšlenku,“ upřesňuje Robin
Čumpelík.
Pro veřejnost je připravena hudební produkce, která se bude odehrávat pár kilometrů
od areálu Zeleného zdraví. Koncerty začnou
kolem druhé hodiny odpolední a vystřídá se
tady asi patnáct kapel nejrůznějších žánrů. Pozvání zatím přijali např.: PEHA, České klarinetové kvarteto, PSH aj. Děti z dětských domovů
budou po vyhlášení výsledků do hudebního
areálu dopraveny.
Výtěžek koncertu půjde na projekt Život
nanečisto (www.zivotnanecisto.cz), který startuje již 26. ledna a hlavním realizátorem jsou právě
Múzy dětem. „Chceme upozornit nejen na to, že
patříme v Evropě k zemím, kde máme největší
počet dětských domovů. Veřejnost by také měla
vědět, že se příliš nemyslí na děti, které odcházejí z dětských domovů. Často si totiž nevědí rady
s reálným životem a překážkami a jen zřídka se
jim daří zapojit se a obstát,“ upřesňuje Klára
Chábová z o.s. Múzy dětem. Život nanečisto je
proto zaměřen na integraci dětí do všech oblastí
společenského života. Ty by měly během semi-

Florbal
v TJ JM Chodov

Mistrovství ČR ve snookeru na JM

O

ddíl TJ JM Chodov vás zve na své únorové
domácí zápasy. Muži i ženy TJ JM Chodov
vstupují do důležité části soutěže, ve které budou
bojovat o co nejlepší výchozí pozici pro play off..
Ženy vstupují do nadstavby základní části, proto
není jisté, které utkání a s kým budou hrát na
domácí palubovce. Aktuální rozpis bude k dispozici na www.florbalchodov.cz. Junioři budou
bojovat hlavně o udržení v nejvyšší juniorské
soutěži. Přijďte se podívat, jak vypadá jeden
z nejrychlejších halových sportů ve vrcholové
podobě! Na všechny zápasy florbalistů a florbalistek Chodova jste srdečně zváni. Doufáme, že
se na některý víkendový florbalový podvečer
◗
v hale na Chodově přijdete podívat.
Petr Hrabal, TJ JM Chodov

Pozvánka na nejbližší utkání
florbalistů TJ JM Chodov
Přijďte se podívat na jeden
z nejrychlejších sportů NAŽIVO
■ sobota 3. 2. 2007 (Extraliga mužů)
17:30 TJ JM Chodov – Sokol Pardubice
■ sobota 24. 2. 2007 (Extraliga mužů)
20:00 TJ JM Chodov – Bulldogs Brno
■ sobota 17. 2. 2007 (1. liga juniorů)
19:00 TJ JM Chodov – FBŠ Bohemians
■ sobota 24. 2. 2007 (1. liga juniorů)
13:30 TJ JM Chodov – SC Hattrick Brno
■ neděle 25. 2. 2007 (1. liga juniorů)
15:30 TJ JM Chodov – Bulldogs Brno
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Ivan Trojan spolupracuje s múzami již
dlouho a bude také na Jihoměstském festivalu.
FOTO: PETR HRABAL

nářů pochopit, že na sobě musí pracovat
a nevzdávat se po prvním neúspěchu. Výtěžek
z festivalu OUT of HOME půjde právě na tento
projekt. Podpořit projekt můžete i vy zasláním
SMS ve tvaru DMS ZIVOTNANECISTO na
číslo 87777. Cena zprávy je 30 Kč, na účet pro◗
jektu půjde 27 Kč.
Petr Hrabal

C

hcete vidět snooker – kulečník džentlmenů - na vlastní oči? Mate možnost. V Megasportbaru v obchodním centru Chodov v Roztylské ulici se odehraje mistrovství republiky v tomto
sportu a vy můžete být u toho. V průběhu zápasů platí pro hráče i diváky v prostoru mistrovství
zakáz kouření. Jednotlivé zápasy můžete shlédnout v období mezi 8. a 11. únorem 2007.
Časový program
celého mistrovství
je naplánován takto:

osmifinále 8. února 14.00 až 22.00
čtvrtfinále 9. února 14.00 až 22.00
semifinále 10. února 10.00 až 22.00
finále
11. února 17.00 až 23.00
Pro diváky závěrečných zápasů
bude připravena minitribuna
a vstup je zdarma!
◗
Těšíme se na vaši návštěvu.
Michal Šíma

Snookerového MČR se zúčastní i komentátor
Eurosportu Tomáš Kejla.
FOTO: ARCHIV

KD KLUBKA PŘIJME
lektorku pro práci s dětmi
na 75% úvazku. Pedagogické vzdělání nutné.
KD KLUBKA – PEXESO
Pro děti, které rády hrají stolní hry, je připraven
10. – jubilejní – ročník TURNAJE V PEXESU.
2.2.2007 přijďte všichni, kteří rádi soutěžíte.
Registrace do soutěže proběhne od 8.30
do 9.00 hodin. Po zápisu se začne soutěžit.
Pozdější nástup není možný! Na výherce čekají
pěkné odměny. Startovné 20 Kč.
MATEŘSKÁ ŠKOLA CHODOV PŘIJME
pro pracoviště V Benátkách 1751
kvalifikovanou učitelku. Nástup: březen 2007.
Informace na telefonním čísle 602 252 433.

PLAVECKÉ KURZY DELFÍNEK
bazén SŠ, SOU Praha 4
– Zelený pruh 1294/50
kurzy pro děti od 3 do 18 let:
pátek 15.00–16.00 hod.,
16.00–17.00 hod.,
17.00–18.00 hod.
kurzy pro dospělé:
pondělí a čtvrtek
19.00–20.00 hod.
Možnost přihlášení i v průběhu
kurzů. Kurzy jsou určeny
pro neplavce i plavce.
Bližší informace a přihlášení
ing. Pavel Veselý
tel.: 222 953 915, 723 815 874
a na internetových stránkách
www.delfinek.euweb.cz

www.praha11.cz

