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Telegraficky z regionu

Zábavné odpoledne v den pololetního vysvědčení připravilo pro všechny děti ve čtvrtek 31. ledna Centrum Černý Most. V
nákupní pasáži bylo umístěno dětské hřiště se spoustou atrakcí. Jako vstupenka do soutěží (hod na basketbalový koš, scrable
aj.) posloužilo dětem jejich vysvědčení. Spolu s CČM se pořádání akce ujala společnost Global Express, která je největším
dovozcem a distributorem hraček a rekreačních sportovních potřeb v České republice. Téhož dne byla v CČM zahájena
expozice Jak se učí hvězdy, na níž byla vystavena vysvědčení, hlavně z prvního stupně ZŠ, a několik vysvědčení maturitních, od
75 známých osobností, především herců, zpěváků, pracovníků médií a sportovců. Z politiků byli zastoupeni jen tiskový mluvčí
prezidenta Ladislav Špaček a starosta Prahy 14 ing. Miroslav Froněk. Z vysvědčení bylo patrné, že všichni měli velmi dobrý
prospěch - jednoznačně převažovaly známky výborné a chvalitebné, jen tu a tam se objevila nějaká ta trojka. Výjimku
představoval herec Michal Suchánek, na jehož maturitním vysvědčení byly čtyři čtyřky.
Velikonoční inspirace. Sdružení Občanská inspirace pořádá v minigalerii v Kučerově ulici na Černém Mostě ve čtvrtek 7.
března od 10 hodin přednášku spojenou s pracovní dílnou na téma Velikonoce a květiny. Účastníci si sami vyrobí velikonoční
vazbu ze suchých květin s doplňky, dozví se, jak si doma připravit sušené květiny, jak postupovat při aranžování květin, a další
zajímavé informace. Účastnický poplatek 250 Kč zahrnuje veškerý materiál a občerstvení. Přihlásit se můžete na tel. 81 91 84
73. Na druhou polovinu března sdružení připravuje již tradiční velikonoční výstavu výrobků a velikonočních dekorací vyrobených
lidmi s handicapem.
Tenisový klub E.T.M. Praha se věnuje mládeži ve věku od 8 do 16 let. Zásobárnou nových závodníků je tenisová škola E.T.M.
- Pivoňka. Na letošní sezonu se mladí tenisté připravují v tělocvičnách a hale v ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě. Do přeboru
Prahy smíšených družstev klub přihlašuje letos družstvo dětí (8 - 9 let), mladšího žactva a dorostu. O letních prázdninách se
uskuteční tenisové soustředění v blízkosti Slapské přehrady.
Již třetí tenisová hala. První přetlaková sezonní hala se v Praze 14 objevila předloni vedle hloubětínského plaveckého bazénu,
další stojí od loňska v areálu ZŠ Bří Venclíků a do třetice budou zastřešeny dva tenisové kurty na Černém Mostě ve vnitrobloku
Bobkovy, Mansfeldovy, Bryksovy a Kučerovy ulice. Zastřešení zajistí nájemce Michal Nepovím.
Cestovní a seznamovací agentura 1+1, Poděbradská 577, Hloubětín, připravila na jarní a letní sezonu řadu pěkných zájezdů
a pobytů nejen v České republice, ale i v zahraničí, a proto rozšířila svoje služby o poskytování cestovního pojištění. Dále chystá
taneční večery pro nezadané, které budou pro obyvatele Prahy 14 snadno dostupné.
IKEA expanduje na Černý Most. Jedno obchodní centrum už provozuje několik let na Zličíně, do roka by k němu měl přibýt
nový obchodní dům s nákupní plochou 24 tisíc metrů čtverečních v blízkosti areálu CČM. Proti vydání stavebního povolení však v
současné době dle MF Dnes protestují občanská sdružení Ateliér pro životní prostředí a Zdravé Kyje.
Kyjský občanský klub zahájil činnost. Sdružuje občany čtvrtí Nad Rybníkem, Lehovec, Aloisov a staré Kyje, kterým není
lhostejný stav životního prostředí. Dává si za cíl být nejen dle par. 70 zák. č. 114/92 Sb. účastníkem správních řízení, ve kterých
může dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a kulturních památek v uvedených lokalitách, ale také se svou aktivní činností bude
podílet na postupném zlepšování životního prostředí, např.: stavu ovzduší a vod, na výsadbě zeleně a péči o zelené plochy, na
výstavbě odpočinkových zón a cyklostezek apod. V rámci vyšší informovanosti občanů o aktuálním i zamýšleném dění v obci
bude sdružení od všech stupňů státní správy požadovat konkrétní a včasné informace, které bude zveřejňovat. Tím chce zlepšit
současný stav, kdy občané jako jednotlivci tyto informace od orgánů státní správy postrádají. Chce však řešit i situace, v nichž
občané z nejrůznějších důvodů mnohdy nemají ani šanci prosadit svůj návrh či řešení. Máte-li zájem podílet se na činnosti
sdružení, můžete ho písemně kontaktovat na adrese: KOK, Hejtmanská 182, Praha 9-Kyje, anebo se zúčastnit nejbližší členské
schůze dne 7. března od 19 hod. ve snack-baru Hauser, Vajgarská 1.
Posezení při harmonice. I. občanské sdružení Hloubětín zve občany na předjarní setkání při harmonice (aneb posezení s
harmonikou), které se uskuteční 15. března od 18 hod. v restauraci V Chaloupkách. Dobrovolný příspěvek na režii vítán.
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