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Zvláštní škola v Muzeu

V Domě U Zelené žáby se v polovině listopadu konala výstava prací žáků Zvláštní a Pomocné školy z Mochovské ulice. V této galerii,
jež slouží jako Muzeum dětské kresby, se práce dětí z Prahy 14 objevily už podruhé, tentokrát ovšem zaplnily celý prostor. Radost z
tvorby, nápaditost a různorodost, tak by bylo možné ve zkratce charakterizovat expozici, doplněnou při vernisáži tanečním a hudebním
vystoupením. Pod vedením PaedDr. Hany Kupkové, jež se výtvarné výchově na této škole věnuje už 36 let, děti dokázaly připravit
množství artefaktů, od keramických drobností po loutky v nadživotní velikosti. "Ozývaly se hlasy, že si příliš troufáme," řekla nám paní
učitelka, "ale myslím, že máme co ukázat." Velký ohlas výstavy její slova potvrdil. text a foto: vš

Také ředitelka Mgr. Věra Simkaničová měla z úspěchu svých svěřenců radost.

Beseda žáků se starostou

Ve středu 12. listopadu strávil starosta ing. Miroslav Froněk příjemné dopoledne se žáky 8. a 9. tříd ZŠ Generála Janouška (viz foto).
Byl pozván na besedu, která se měla týkat jeho práce. Beseda se velmi rychle změnila na diskusi o problémech naší městské části.
Dotazy žáků byly velmi pestré, děti reagovaly na vyřčená slova. Mluvilo se zejména o životním prostředí, dopravě, o sportovištích,
školství a drogách. Pan starosta byl velmi mile překvapen znalostmi a zájmem žáků o dění v naší městské části.

Blahopřání

Dne 5. prosince oslaví 50 let společné cesty životem manželé Jarmila a Oldřich Ochovi z Kyjí, 4. prosince se paní Jarmila Ochová
dožije 70 let. K těmto krásným výročím jim přejeme pevné zdraví, štěstí, mnoho pohody a lásky.

Dcera Jarmila a syn Petr s rodinami

 

Komunitní centrum Motýlek
Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Na poslední měsíc letošního roku má Motýlek připravenou pestrou programovou nabídku. Kromě pravidelných aktivit se s námi
můžete zúčastnit následujících akcí:
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V pondělí 1. prosince se vypravíme do Národního technického muzea: zajímavou výstavou Voda a život nás provede pan doktor Petr
Budil. Sraz ve 14 hodin před Motýlkem (u rampy).

Ve středu 3. prosince v 19 hodin pořádáme benefiční koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici. Výtěžek koncertu je
určen na služby a pomůcky pro děti se zdravotním postižením. Budeme velmi rádi, pokud nás svou účastí podpoříte v naší činnosti.

V pátek 5. prosince vám nabídneme Mikulášskou besídku. Od 17 hodin budeme v Motýlku čekat na čertovskou návštěvu. Svou
účast telefonicky nahlaste do 1. 12. na naší pevné lince. Vstupné na dítě (50 korun) je určeno na zakoupení nadílky.

Sobota 6. prosince bude opět vyhrazena pro hlídání dětí s vážným zdravotním handicapem (nutno objednat předem u dr. Hany
Urbanové na tel. 606 483 523).Den kostek - stavěli jste někdy stavebnici a došly vám kostky? S námi se vám to nestane. Po celou
sobotu 6. prosince od 9 do 16 hodin vám bude k dispozici 20 000 dřevěných kostek. Pokud se vám hra s nimi zalíbí, budete si moci
nejen kostky, ale i dřevěné hlavolamy v Motýlku zakoupit.

Ve středu 10. prosince se rodiče znovu sejdou při Táboráku bez ohně. Společně si v Motýlku zazpívají či zahrají na přinesené
hudební nástroje. Svou účast nemusíte hlásit předem, stačí si udělat chvilku volna a přijít mezi nás.Ve čtvrtek 11. prosince přijede do
Galerie 14 poslední divadélko v letošním roce. Vánoční pohádka pro děti začne v 17.30 hodin. Vstupenky je možné zakoupit až přímo
na místě.

V sobotu 13. prosince už budou Vánoce za dveřmi. Přesto věříme, že nechcete víkend strávit jen úklidem nebo nákupy a najdete
cestu do Motýlku. Budou zde totiž probíhat již tradiční Vánoce s Motýlkem. Děti (společně s rodiči) si budou moci připravit vánoční
výzdobu, zhotovit pěkná přáníčka či dárečky. Otevřeno bude od 14 do 15 hodin.Od listopadu jsme zavedli novou službu - logopedii.
Logoped bude do Motýlku docházet vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hodin, děti je nutno objednat.

V Komunitním centru (Vlčkova 1067) byla nově zřízena pevná telefonní linka: 281 912 081.

 

Pomáháme s Kontem BARIÉRY

Máte pocit, že žijete v zemi laskavých a dobrých lidí? My, pracovníci Nadace Charty 77 - Konta BARIÉRY, ano, a jsme rádi, že za to
můžeme poděkovat i vám. Také díky vaší podpoře mohl být ve spolupráci s hypermarketem Globus uveden do života náš nový projekt,
Fond Globus. Každý, kdo v hypermarketu Globus zakoupí nákupní igelitovou tašku s potiskem klauna, do zmíněného fondu přispěje
jednou korunou a takto získané finanční prostředky se rozdělují do míst, kde jednotlivé hypermarkety obchodní sítě Globus působí.

Je to tedy i vaše zásluha, že jsme z Fondu Globus mohli poskytnout 140 600 korun na dokončení stavebních úprav včetně vybudování
bezbariérového vstupu do Komunitního centra Motýlek, které přímo ve vašem obvodě nabízí řadu aktivit nejen pro děti a mládež, ale i
pro dospělé.

V čase blížících se Vánoc Konto BARIÉRY, hypermarket Globus a centrum Motýlek společně připravily "Vánočkování" - program pro
návštěvníky nákupního centra, který proběhl 22. listopadu v Globusu v Čakovicích a o den později v Centru Černý Most. Výtěžek z
prodeje obří vánočky je určen k podpoře osobní asistence - umožní poskytnout lidem s různým typem postižení pečovatelskou službu
včetně pomoci v domácnosti či nezbytného doprovodu. I za to vám patří poděkování.

Pokud byste činnost Konta Bariéry chtěli dále podpořit, kontaktujte prosím Komunitní centrum Motýlek. Pomoci můžete i
zasíláním malých, avšak pravidelných finančních příspěvků na uvedené účely na číslo účtu 113527036/2400 u eBanky,
Václavské nám. 43. Více informací na: www.bariery.cz

za Konto BARIÉRY:
Soňa Formanová

 

Vánoční nabídka odjinud

V aule Gymnázia Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6, můžete zhlédnout výstavu betlémů z Čech i z celého světa od 20.
prosince 2003 do 2. ledna 2004. Otevřeno denně 10 - 17 hod., 24. 12. a 31. 12. od 10 do 15 hod. a 1. 1. od 12 do 18 hod.

Sdružení MUM z Horních Počernic
(ul. Mezilesí 2085) nabízí

14. 12. Drátování (nutno se přihlásit na tel. 732 748 715)
13.-15. 12. Vánoční výstavu v areálu Chvalské tvrze (denně 9.30-17 hod., So + Ne 14.30 hod. koledy)
18. 12. od 9.30 hod. Voňavé pečení (výměna receptů a ochutnávka)




