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Telegraficky z regionu

Pražské vajíčko 2002 má za sebou obvodní kolo v Praze 14, organizované odborem kultury a občanských záležitostí. Proběhlo v
Galerii 14 za účasti 53 dětí, z toho 13 chlapců, ze sedmi základních škol z Prahy 14, z gymnázia v Českolipské a ZŠ Běchovice, ZŠ
Horní Počernice a ZŠ Klánovice. Porotu tvořili Irena Charvátová, Vladimír Tausinger a předseda Lubomír Šterc. Vítězi se stali: v I.
kategorii Adolf Melichar (ZŠ Gen. Janouška), ve II. kategorii Lidmila Maršálková (ZŠ Vybíralova), ve III. kategorii Lukáš Vojta (ZŠ
Běchovická) a Laura Bonnerová (ZŠ Vybíralova), ve IV. kategorii Aleš Houra (Gymnázium Českolipská) a Petra Zánová (ZŠ
Šimanovská). Všichni vítězové postoupili do městského kola.
Mateřinka 2002 se uskuteční ve středu 17. dubna od 13. hod. v kulturním domě Gong ve Vysočanech. Na programu bude vystoupení
mateřských škol z Prahy 9 a 14. Jedná se již o 6. ročník.
Osmý ročník Evropského svátku hudby bude probíhat 16. června (koncerty ve věznicích), 19. až 21. června (koncerty v
nemocnicích, dětských stacionářích, domovech dětí, seniorů atd.) a 21. června (koncerty pod širým nebem na volně přístupných
místech). Uzávěrka přihlášek pro hlavní program v Praze je 30. dubna. Informace, přihlášky, kontakty: tel. 24 81 83 97,
www.svatekhudby.cz.
Máte rádi míčové hry? Dne 24. dubna se budou konat talentové zkoušky do sportovní třídy se zaměřením na basketbal. Nabídka je
určena klukům a holkám z 5. a 6. tříd. Zkoušky začínají v 16 hod. v ZŠ Hloubětínská 700. Informace na tel. 81 86 70 71, 81 86 21 94,
www.volny.cz/hloubetin.
Turnaje v plážovém volejbale probíhají o víkendech v Beachsport centru na Černém Mostě. Případní zájemci o účast se mohou
informovat na tel./fax: 628 27 56, 0603/307 284. 
Připraveny na školu dřív, než začne - ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě pořádá od 11. dubna každý čtvrtek od 14 do 15 hod.
(sraz u hl. vchodu) hodiny přípravy pro zdárný vstup dítěte do 1. třídy. Tohoto "nultého ročníku" by se měly zúčastnit zvláště děti, které
nenavštěvují MŠ.
Přestaň a vyhraj 2002 - takový je název soutěže pořádané Státním zdravotním ústavem ve spolupráci se Světovou zdravotnickou
organizací. Zúčastnit se může každý kuřák ve věku 18 a více let, který v den zahájení soutěže kouří alespoň jednu cigaretu denně po
dobu nejméně jednohu roku. Zvláštní cenu vyhraje nekuřák, jenž získá do soutěže nejméně jednoho kuřáka. Přihlášky nutno zaslat
nejpozději do 30. dubna. Informace na tel. 67 08 23 28. Vítěz mezinárodní superceny získá 10 000 amerických dolarů.

V rámci charitativní sbírky v CČM se vybralo 176 415 Kč.

Naplňte svá srdce je charitativní sbírka, jejíž druhý ročník byl ukončen v den svatého Valentýna v Centru Černý Most. Za sedm dní se
tu vybralo 176 415 Kč, což bylo o 65 387 Kč více než v loňském roce. Výtěžek byl již tradičně věnován Ústavu sociální péče v Praze 4,
který se stará o 170 mentálně postižených občanů. Centrum s tímto ústavem spolupracuje i v průběhu roku. Jednou za tři měsíce mají
mentálně postižení občané možnost v CČM prodávat zboží, jež sami zhotovují. Jedná se o výrobky ze dřeva, keramiky, obrázky
malované na hedvábí, ale i živé a sušené květiny. Charitativní akci podpořil svým vystoupením dětský pěvecký sbor Prahy 14 Pueri et
puellae.
Kamerové zařízení, které má naučit řidiče respektovat světla na semaforech, se objevilo na křižovatce ulic Kolbenovy a Kbelské.
Každý, kdo tudy projede na červenou, může očekávat poštovní zásilku s dvěma fotografiemi dokumentujícími jeho přestupek a
složenkou na zaplacení pokuty. Podobných zařízení už v Praze funguje několik. V budoucnu by se kamery měly rozšířit i na další
frekventovaná místa.
Občanská sdružení informují: Studio zdraví - občanské humanitární sdružení -oznamuje zahájení (od 15. dubna) pravidelných
autobusových linek bezbariérovými autobusy: Praha - Janské Lázně a Praha - Kladruby - Kácov. Dále zve ve dnech 4. až 7. dubna na
I. ročník celostátní výstavy Senior 2002 v Lysé nad Labem. Veškeré informace o činnosti sdružení na tel. 22 31 57 90.

Kontaktní adresa, na které dostanete veškeré informace o činnosti Občanského sdružení pro postižení hybnosti a komunikace:
Urbánkova 3365, 143 00 Praha, tel./fax: 401 03 32.

Terapeutická komunita Karlov SANANIM si připomněla 3. výročí svého trvání. Sdružení se zabývá prevencí a léčbou drogových
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závislostí a sociální rehabilitací osob zneužívajících nealkoholové drogy. Dále nabízí pomoc rodičům, jejichž děti berou drogy. Bližší
informace na: www.sananim.cz tel. 684 21 37.
Čarodějnice v Horních Počernicích. Přijďte se na ně podívat do Chvalské tvrze 31. dubna. Program začíná v 16 hod. a potrvá až
do druhé hodiny ranní. Připravena je diskotéka pro děti, volba Miss Čarodějnice 2002, country tance, vystoupení kapely Yo Yo Band
bratří Tesaříků a country skupiny Greenhorns s Janem Vyčítalem, zapálení hranice a ohňostroj. Celou akci budou moderovat Mirek
Jaček a Jiří Veisser.
V Galerii Zelený dům v Újezdě nad Lesy vystavují Karolína Mitášová obrazy a Helena Giras-Kozáková keramiku. Výstava potrvá do
27. dubna.
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