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V bazénu se závodilo

Celkovým vítězem 2. ročníku dětských plaveckých závodů o putovní pohár starosty, které probíhaly v hloubětínském plaveckém areálu
na konci loňského října, se stala po součtu bodů ze všech čtyř věkových kategorií ZŠ Slavětínská. Plavalo se na vzdálenost 25 a 50
metrů za účasti chlapců a dívek od druhé do deváté třídy ze ZŠ Hloubětínská, Gen. Janouška, Bratří Venclíků, Šimanovská a
Chvaletická z Prahy 14, ZŠ Chodovická, Spojenců a Stoliňská z Horních Počernic a ZŠ Slavětínská z Klánovic.

Starosta ing.Miroslav Froněk předal vítěznému družstvu pohár

Akvabely mezinárodně

Za účasti šesti klubů z České republiky, dvou ze Slovenska a tří z Maďarska se na přelomu listopadu a prosince v hloubětínském
bazénu uskutečnil memoriál Hany Cinkové v synchronizovaném plavání. V kategorii starších žákyň sólo vyhrála Lucie Mužíková z
pořádajícího klubu SK Neptun a stala se mistryní ČR pro rok 2002. V kategorii starších žákyň byly hloubětínské akvabely třetí a zdejší
seniorky se umístily těsně za skvělými vítěznými Maďarkami. jš

V Hloubětíně se akvabelám daří

Tříkrálové plavání a kurzy

Po loňské premiéře si letos opět na Tři krále, tj. v pondělí 6. ledna, od 12.30 do 16 hodin budete moci do hloubětínského bazénu
přijít zdarma zaplavat. Pořadatelem této akce je Městská část Praha 14 a Montservis Praha, a.s. Vstup na občanský průkaz,
děti do patnácti let volně, do naplnění kapacity bazénu.
Třináctým lednem počínaje vždy v pondělí a ve čtvrtek od 10 do 12 a od 15 do 17.30 hodin bude probíhat zápis do kurzů plavání
a akvabel na druhé pololetí školního roku. Zájem o plavání v Hloubětíně je mimořádný, největší za celou dobu existence
plaveckého areálu. Protože v nově rekonstruovaném bazénu se do vody místo chloru přidává sůl - v koncentraci sedminásobně
nižší, než je v moři -, mohou sem chodit i jedinci s atopickými ekzémy.
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