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TELEGRAFICKY Z REGIONU

Plavecko-běžecký pohár Tesco, probíhající od září loňského roku, dospěl 9. dubna ke 4. kolu, které organizovala MČ Praha
14 v areálu plaveckého bazénu v Hloubětíně a v lesoparku na Lehovci. Do závodů v plavání (50 nebo 100 m) a běhu (500 nebo
1 000 m) je zapojeno dvacet škol z Prahy 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13 a 14. V průběžném pořadí městských částí je Praha 14 na třetím
místě, v soutěži základních škol byla naše ZŠ Hloubětínská na čtvrtém místě (ZŠ Gen. Janouška na osmém a ZŠ Vybíralova na
devatenáctém místě). Páté kolo závodu se uskutečnilo 23. dubna v Letňanech a poslední závod proběhne 14. května v Praze
13. Hlavním sponzorem celé série závodů je síť obchodních domů Tesco.
Tradiční turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty pro žáky základních škol zorganizovala MČ Praha 14 v herně TJ Kyje. O
vítězství tu bojovalo 24 hráčů ze tří škol - ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Chvaletická a ZŠ Bří Venclíků. V kategorii žákyň porazila ve
finále Andrea Košťálová ze ZŠ Bří Venclíků Michaelu Černou ze ZŠ Gen. Janouška, v žácích zvítězil Jan Fišera (ZŠ Bří
Venclíků), na druhém místě skončil Tomáš Navrátil (ZŠ Chvaletická). Na finálové zápasy se přijel podívat starosta Miroslav
Froněk, který předal pohár ZŠ Bří Venclíků, jež zvítězila v soutěži žáků, a ZŠ Gen. Janouška, která měla nejlepší žákyně. Role
rozhodčího a spoluorganizátora se opět jako v minulých ročnících zhostil na výbornou Lumír Ruzha z TJ Kyje, který patří k našim
nejúspěšnějším reprezentantům ve stolním tenisu v kategorii veteránů. Osm nejlepších chlapců a dívek získalo od Village
Cinemas volné vstupenky do kina.

Starosta Prahy 14 ing. Miroslav Froněk při hře

Bowlingový turnaj v nově otevřené herně v Zábavním centru Černý Most uspořádala v dubnu společnost Rodamco ČR, s. r. o.
Málokdo dnes ví, že tato firma se jmenovala Intershop a zahajovala provoz CČM. Turnaje se účastnili amatérští hráči z
občanského sdružení Roztyly, z Magistrátu, městských částí Praha 11, Praha 14 a z CČM. Nešlo ani tak o výsledky jako o
společensko-sportovní akci umožňující neformální setkání představitelů zúčastněných společností, sdružení a městských částí.
32. ročník Divadla v přírodě pořádá v Horních Počernicích Kulturní centrum Domeček. Jedná se o nejstarší festival amatérských
divadelních souborů v ČR konaný pod širým nebem. V průběhu května a června se na pódiu v areálu ZŠ Svépravice, ul.
Spojenců 1408, představí mimo jiné soubor Právě začínáme, divadlo AHA z Lysé nad Labem, Divadlo Bez dozoru či
Zbraslavská kulturní společnost. Odpolední představení začínají v 17 hod., večerní ve 21 hod. Informace o programu získáte na
tel. 81 92 03 39.
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Životem se nesmíte nechat převálcovat - to je krédo herečky Stelly Zázvorkové, která v dubnu oslavovala osmdesáté narozeniny.
Mezi gratulanty v pořadu Party se Stellou, odvysílaném televizí Prima, se neztratil zpěvák z Černého Mostu Hynek Tomm (viz foto
Václava Birnbauma).
Zvláštní škola v Mochovské ulici uspořádala před Velikonocemi výstavku prací svých žáků, určenou rodičům dětí i širší veřejnosti.
Vystavené exponáty potvrzují, že toto vzdělávací zařízení, jež letos otevřelo i jednu třídu pro žáky ZŠ s výchovnými problémy,
dětem poskytuje dostatek možností, aby uplatnily svoji šikovnost a nápaditost. "Naši kantoři se snaží, aby dětské práce byly
pokaždé trochu jiné," říká ředitelka školy Věra Simkaničová. "Sehnali jsme také hrnčířský kruh a o Vánocích už budeme moci
předvést, co na něm děti vyrobily."
Obvodní kolo Pražské snítky, soutěže v sólovém zpěvu žáků ZŠ, se konalo 3. dubna v Galerii 14. Společně se školáky z Prahy
14 tu měřily své síly i děti ze ZŠ Klánovice, které zpravidla patří k favoritům soutěže. Také letos se jim dařilo - porota v čele s
profesorkou DAMU Zdenkou Kareninovou jim přiřkla prvenství ve třech z pěti kategorií. Dalšími vítězi se staly Michaela Mottlová
ze ZŠ Chvaletická a Kateřina Schneiderová ze ZŠ Generála Janouška, kde hudební výchovu učí a vede sbor Notička Radmila
Fischerová. Na Snítku doprovázela ještě Marii Brendzovou, jež za své temperamentní vystoupení získala čestné uznání, a Filipa
Jovanoviče. Ten sice žádné ocenění nezískal, ale jak nám potvrdila jeho maminka, s velkým nadšením zpívá v uhříněveském
sboru Jiskřička. Tak třeba příště...
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