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Telegraficky z regionu

Pochvala našim kuchařkám. Obědy pro soutěž mažoretek, o níž jsme přinesli v minulých Listech fotoreportáž, zajišťoval ve
svém volnu patnáctičlenný personál v jídelně ZŠ Vybíralova. Jemu a vedoucí školní jídelny Bohumile Novotné patří poděkování.
Uvařit 550 obědů pro soutěžící děvčata nebyla maličkost.
Kulturní vyžití v ZŠ Šimanovská. Rádi bychom doplnili informaci o výsledcích obvodního kola Pražské snítky, soutěže v
sólovém zpěvu žáků ZŠ (Listy č. 5), v němž se na prvním místě umístilo duo Anička Kramlová a Karolina Černohorská z 5. třídy
ZŠ Šimanovská. Obě dívky soutěžily v celopražském kole 19. května, kde skončily na krásném 2. místě, když první místo nebylo
uděleno. V obvodním kole Pražské vajíčko získala 1. místo Petra Zánová z 8. třídy, čestné uznání Kája Černohorská z 5. třídy.
Koncem května vrcholily na ZŠ Šimanovská přípravy k premiéře Popelky, veršované pohádky s hudbou a zpěvem. Představení
bude výsledkem celoročního nadšeného úsilí děvčat a chlapců 2. až 5. třídy. Informace o životě školy a pochvaly za pěknou
reprezentaci jsou zveřejňovány ve školním časopise Kyjáček, který je dílem širokého okruhu dětí.
Školní akademie k 20. výročí otevření ZŠ Bří. Venclíků na Černém Mostě proběhla 20. června. Byla plná zpívání, tancování,
hry na hudební nástroje a cvičení - pobavila plný sál tělocvičny.

 

Moderní gymnastika a step opět od září v ZŠ Chvaletická 918. Moderní gmnastika je pro dívky od 1. třídy, STUIDO HANNY
DANCE - STEP pro dívky i chlapce od první do šesté třídy. Bližší informace na tel. 818 66 801.
Svatojanský čtyřlístek - pod tímto názvem uspořádaly 22. června oddíly moderní gymnastiky SK Běchovice a TJ Kyje II. ročník
přátelského závodu deseti oddílů moderní gymnastiky. Hodnotný sportovní program byl doplněn vystoupením slovenského
folklorního souboru ŠARVANCI.
Městské centrum sociálních služeb a prevence na Palackého náměstí v podchodu metra oznamuje, že o prázdninách (v
červeneci a srpnu) bude mít otevřeno v pondělí a ve středu od 10 do 16.30 hod., v pátek od 12 do 16 hod. Úterky a čtvrtky jsou
vyhrazeny pro objednané klienty (tel. 0604 23 2083).
Na tenis po prázdninách. Na hřišti TJ Slavoj Hloubětín se 7. září uskuteční tenisový turnaj ve dvouhrách či čtyřhrách.
Prezentace od 8.30 hod., zahájení v 9 hod.

Již nyní se můžete přihlásit na odboru kultury a občanských záležitostí, tel. 810 05 278 nebo 279, e-mail: klimesova@p14.mepnet.cz
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