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Dny tvořivosti na Černém Mostě již počtvrté,letos na téma NEBE

Během tří podzimních dní 10. - 12. října 2003 se Mateřské centrum Klubíčko a část prostor Komunitního centra Motýlek
proměnilo v množství tvůrčích výtvarných dílen.

Každý mladý umělec si tu přišel na své. Bylo možné si zde vyzkoušet například tisk a malbu na textil, mozaiku, vyrobit si vlastní ruční
papír a z něho třeba i obálku nebo dárkovou krabičku, vytvořit originální grafiku či malbu, namalovat obrázek na sklo speciálními
vypalovacími barvami, zhotovit kachel a jeho odlitek, udělat jednoduchou loutku či dokonce sám vyřezat dřevěnou lžíci nebo loď. Ani
mladí keramici nepřišli zkrátka - jejich výrobky na hrnčířském kruhu a jiné plastiky byly velmi zdařilé. Nenudily se ani nejmenší děti.
Také na ně tu čekali šikovní a ochotní lektoři a lektorky. Zájem rodičů i dětí byl opět tak velký, že i při značném množství aktivit bylo
mnohdy nutné vytvořit pořadník, aby se všechny děti vystřídaly a netvořily se fronty a zbytečné strkanice.

  

Vyvrcholením celé akce se stal zábavný program pro děti i rodiče. Přestože příprava Dnů tvořivosti je vždy velmi náročná, jejich ohlas
nám umožňuje věřit tomu, že tato akce má smysl, a máme z toho radost.

    

Velký dík patří všem letošním sponzorům: Městské části Praha 14, hlavnímu městu Praze, skloateliéru Evans s.r.o Liberec, prodejně
SIKO koupelny, firmám Coca-Cola Beverages ČR s.r.o, KFC Praha - CČM, HaP Co s.r.o., Hornbach, a všem dobrovolníkům a
lektorům.
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Pochod 14 km kolem Prahy 14 se šel v sobotu 8. listopadu již po deváté. Za chladného, slunečného počasí se na trasy malého a velkého okruhu vydalo přes
sto třicet účastníků, pro něž byly v cíli připraveny upomínkové suvenýry, tentokrát v podobě přívěsků na klíč. Příští rok se půjde jubilejní, 10. ročník, jímž si
rovněž připomeneme desáté výročí vzniku městské části Praha 14.
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