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Telegraficky

Benefiční koncerty

Sdružení na pomoc dětem s handicapy "Motýlek uspořádalo 16. září ve spolupráci s kyjskou farností v kostele sv. Bartoloměje
benefiční koncert. Profesionální hudebníci z Černého Mostu (A. Melichar, M. Melicharová, manželé Horákovi a V. Jelen) se zřekli
nároku na honorář, a tak mohl být celý výtěžek koncertu, téměř 7. 500,- Kč, věnován dvěma rodinám s handicapovanými dětmi, které
byly postiženy srpnovými povodněmi.
V říjnu byl uspořádán ještě jeden benefiční koncert. Jeho výtěžek je určen na nákup rehabilitačních a didaktických pomůcek, které
handicapovaným dětem zničila povodeň. Tentokrát se koncert uskutečnil na Černém Mostě, v Galerii 14. Za bezplatné zapůjčení
prostor pořadatelé děkují naší městské části.

Dětská představení v Galerii 14

Pohádku O kouzelném slůvku (viz foto nahoře) v podání divadelní společnosti Úsměv mohly děti vidět ve čtvrtek 12. září. Termín
dalšího divadelního představení pro děti se dozvíte z vývěsky u galerie. Pořadatelem je Sdružení na pomoc dětem s handicapy.

Burza dobrých nápadů

S nápadem na její pořádání přišla Dáša Zitová z Fit studia D. Uvidíme, zda se ujme. Vedoucí kroužků volnočasových aktivit v oblasti
sportu, kultury, hobby apod. by měli minimálně dva dny před konáním burzy nahlásit svoji účast na tel. 281 910 996 nebo na mail
dagmar.zitova@volny.cz. Burza se koná každý čtvrtek od 17 do 19 hod. u tělocvičen v ZŠ Vybíralova. Zájemci z řad rodičů a dětí se
nemusí nahlašovat, mohou přijít rovnou v uvedený den, kdy zde probíhá pravidelné cvičení Fit studia D.

Za turistikou s Orionem

Pokud by měl někdo zájem o členství v turistickém oddílu Orion, může se přijít podívat na některou oddílovou schůzku - konají se
každou středu od 16 hod. v klubovně v Šimanovské ulici, naproti základní škole v Kyjích (autobus 110 a 181). Orion přijímá děti z
druhé až sedmé třídy, které baví turistika po vlastech českých a chtěly by se něco naučit z tábornických dovedností.

Pozvánka na koncert

Srdečně zveme na koncert komorní hudby, který se uskuteční ve středu 16. října v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka na Černém Mostě.
Skladby světových mistrů - Mozarta, F. X. Richtera, Bacha, Brahmse a Dvořáka přednese UNI QVARTET. Pořádá MČ Praha 14.
Vstup volný.

Beseda s občany o vyřizování stížností

Výbor I. občanského sdružení Hloubětín zve na besedu s občany, která se uskuteční ve středu 9. října od 18 hod. ve školní jídelně ZŠ v
Mochovské ulici. Na programu bude informace o stavu vyřizování stížností a připomínek občanů, týkajících se úprav křižovatky
Poděbradská x Kbelská, odstranění klouzavosti některých vstupů do stanice metra Hloubětín a řešení rekonstrukce ulice Kolbenova
od křižovatky s Kbelskou po ulici Za Horou..

Benefiční představení

Cirkus Alex během svého hostování na Letenské pláni uspořádá čtyři benefiční představení (2., 9., 16. a 23. 10. vždy od 19.30 hod.),
jejichž výtěžek bude věnován na povodňové konto.

Dny tvořivosti
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Další Dny tvořivosti se uskuteční ve dnech 18. až 20. října ve Vlčkově ulici na Černém Mostě. Budou probíhat v pátek od 16.30 do
18.30 hod., v sobotu od 10 do 12 a od 14 do 18 hod. a v něděli od 10 do 12 a od 14 do 17 hod. Děti si budou moci vyzkoušet různé
výtvarné techniky pod vedením zkušených lektorů. Tentokrát se bude tvořit na téma biblických příběhů.


