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Co se děje v regionu

Prázdniny v Hipocentru

Turistický oddíl Orion z 93. PS v Kyjích o vánočních prázdninách vyrazil do Hipocentra v Koryčanech na jižní Moravě. Při něm si
Orioňáci ještě letos stačili trochu užít sněhových radovánek, seznámit se s místním chovem, taky se na koních v jízdárně pod dohledem
ošetřovatelů projet, a ještě oslavit silvestra. Poslednímu večeru v roce vládla zejména hudba a nechyběl ani půlnoční přípitek dětským
šampaňským a rachejtličky. Na Nový rok se účastníci vydali na prohlídku Cimburku, kde se už tradičně konalo setkání turistů z kraje.
Během pobytu se oddíl vydal i do Kyjova, dost času zbývalo i na nejrůznější hry. Protože se akce zúčastnilo i několik dětí z Dětského
domova v Krnsku, vznikla tu i nová přátelství a bylo dohodnuto, že Kyjští pozvou své kamarády na letní tábor.

MUM je tu pro vás

Kde? V Horních Počernicích. Pro koho? Pro maminky a děti. A zve vás opět k návštěvě.Od pondělka do pátku dopoledne je
pro vás v Klubu MUM otevřena volná herna a pro jednotlivé dny připraven vždy nějaký program: zpívání a tanečky, malování pro děti od
3 let - Malujeme písničky, cvičení jógy pro děti i dospělé, dechová cvičení, pro maminky kurzy angličtiny a pravidelné tvůrčí kurzy, mj.
třeba i oblíbené drátování, a mnoho dalších aktivit. Každý měsíc se tu snaží nachystat pro maminky něco zvláštního. V únoru (27. 2.)
proběhne přednáška s ukázkami nošení dětí v šátku, což je v poslední době velmi oblíbený způsob přepravy, vhodný pro děti od
narození až do tří let. Od března tu budou mít i velké balony. Ukázku cvičení s nimi, určeného pro budoucí maminky a pro
maminky s malými dětmi, uvidíte 5. února od 14 do 18 hodin.
Tel.: 281 926 727, www.volny.cz/mum.centrum

CČM pětileté

V minulých Listech jsme se vás v souvislosti s výročím CČM ptali: Na kolika metrech čtverečních se rozkládá celý areál Centra Černý
Most? Správná odpověď je: 63 650 m2. Protože jsme nedostali ani jednu správnou odpověď, připravené dárky počkají na výherce
další soutěže.
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