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Co se děje nejen v regionu
Kurzy pro děti

Městská část Praha 14 pořádá ve školním roce 2003/2004 kurzy hudební výchovy s individuální výukou (klavír, flétna, housle, kytara),
výtvarné výchovy (pro děti školního i předškolního věku), pohybové výchovy (cvičení s hudbou) a přijímá zájemce do dětského
pěveckého sboru Prahy 14 Pueri et Puellae XIV.

Bližší informace a příjem přihlášek: Marcela Pavlíčková, oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty,
tel.: 281 005 279.

Účastnice kurzu Kateřina Skálová v Galerii 14 za doprovodu Petra Stříšky

Turnaj trojic v nohejbalu

Na hřišti ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě, (u stanice metra Rajská zahrada) proběhne v sobotu 30. srpna turnaj trojic v nohejbalu o
pohár starosty. Registrace hráčů na místě v 8.30 až 8.50, zahájení soutěže v 9.00. Při nepřízni počasí se turnaj uskuteční v tělocvičně
výše uvedené školy.

Tenisový turnaj o pohár starosty

Tento rekreační turnaj ve čtyřhrách (včetně smíšených) se uskuteční v sobotu 6. září na kurtech TJ Slavoj Hloubětín. Registrace hráčů
na místě od 8.30, zahájení turnaje v 9 hod. Přihlášky přijímá oddělení kultury a občanských záležitostí, tel. 281 005 278, 281 005 279.

Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích

Městská část Praha 14 pořádá ve středu 24. září na pěší promenádě nad tubusem metra závody na koloběžkách a kolečkových
bruslích. Start a cíl na začátku promenády u stanice metra Rajská zahrada. Od 16 hodin budou závodit ti nejmenší a o hodinu později
se budou moci na start postavit vedle teenagerů i dospělí.

Výuka stepu

Od září bude opět probíhat výuka stepu v ZŠ Chvaletická na Lehovci. Stepovat mohou děti i chlapci, muži i ženy. Na všechny zájemce
o tento báječný tanec se těší mistryně republiky ve stepu seniorů Hana Hanušová. Bližší informace: tel. 281 866 801 (ústředna školy),
e-mail: zs.lehovec@volny.cz.
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Výlet pro seniory

Oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty společně s odborem sociálních věcí a zdravotnictví pořádají ve středu 17.
září jednodenní autokarový výlet pro seniory. Sraz účastníků zájezdu je v 7.45 hod. u stanice metra Rajská zahrada. Autobus bude
odjíždět v 8 hodin na zámek Konopiště a dále do Vrchotových Janovic, kde je zajištěn oběd a prohlídka zámku a zámeckého parku
spojená se soutěží o drobné ceny. Přihlášky přijímá Marcela Pavlíčková, tel.: 281 005 279.

Den zdraví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 14 vás srdečně zve na Den zdraví, který se uskuteční 11. září od 9 hodin v přízemních
prostorách Polikliniky Černý Most, Generála Janouška 902.

Galerie Zelený dům

V újezdské galerii se představí se svými obrazy devět výtvarníků z Karlovarska. Výstava nazvaná Lázeňský trojúhelník potrvá od 3. do
27. září. Všichni příznivci výtvarného umění jsou srdečně zváni. Otevřeno zde mají od středy do pátku 14-18 hod., v sobotu 14-17 hod.

Snímek byl pořízen v galerii Zelený dům v Újezdě nad Lesy na slavnostním zahájení
výstavy obrazů a grafik výtvarnice Olgy Stárkové.

Pozvánka na Babí léto

MČ Praha-Dolní Počernice spolu s MČ Praha 14, občanským sdružením Počin a nadací Kapka naděje srdečně zvou v sobotu 20. září
na osmý ročník zahradní slavnosti BABÍ LÉTO, která proběhne v zámeckém parku a přilehlých objektech v Dolních Počernicích a na
zahradě hostavického zámečku. Z programu vybíráme: v ulici Národních hrdinů zahraje od 12.30 dechovka Pralinka a vystoupí
mažoretky, v amfiteátru ve 13 hodin oficiálně zahájí Babí léto starostové obou městských částí Zbyněk Richter a Miroslav Froněk, od
13.15 koncert dechové hudby a vystoupení vokálně-instrumentálního souboru ZŠ z Dolních Počernic. Po seznámení s projektem
nadace Kapka naděje zazpívají v hudebním pásmu Monika Absolonová a Hana Finková. Program bude pokračovat vystoupením
folkových, jazzových a rockových skupin. V bývalém mlýně bude instalována výstava řezbáře Antonína Štemprocha a žáků ZŠ Dolní
Počernice. V prostorách zámeckého parku se uskuteční výstava dřevěných plastik a automobilových veteránů, vystoupí zde skupina
historického šermu, další atrakcí bude bungee jumping či projížďka na huculech. V zámecké oranžerii proběhne od 14 hodin vernisáž
obrazů a objektů Romana Franty, Václava Nykla, Olgy Stárkové, Antonína Břicháčka, ateliéru ARS PUERIS Jiřiny Břicháčkové-
Olivové a prací členek klubu důchodců. V ulici Národních hrdinů lze zhlédnout od 14 do 15 hod. loutkové přestavení Alšova divadla a
vystoupení divadelního souboru Světlušky. V budově úřadu bude výstava Historie a současnost Dolních Počernic. Ve dvoře v čp. 10
proběhne od 16 hod. pásmo To byl pan Hašler a od 20.30 zahraje k tanci a poslechu Happy Joe's kvartet, který se v 19 hod. objeví na
osvětleném voru. Atrakcí bude místní doprava historickým hasičským vozidlem. Bohatý výběr občerstvení na několika místech.

Praha 14 se na programu podílí již třetím rokem svým dětským odpolednem v hostavické zámecké zahradě. Od 14 do 18 hod. zde v
programu vystoupí: Musica per Bambini, Puerí et Puellae XIV + Hanny dance, následuje pohádka Líný Honza. Zábavný pořad pro děti
se spoustou her a soutěží bude moderovat Luboš Votroubek. Hostem bude zpěvák Hynek Tomm. Stánky s občerstvením a
cukrovinkami, horolezecká stěna a nafukovací skákadlo, možnost projížďky na ponících. -rr-

Běh babího léta



V zámeckém parku v Dolních Počernicích se 6. září uskuteční 5. ročník Běhu babího léta. Tento závod je pro každého, kdo přijde a
bude mít chuť závodit. Přihlášky na místě, nejpozději deset minut před startem dané kategorie. Jako první vyběhnou v 10 hod. na trať
dívky ročník 1998 a mladší. Dále poběží dle příslušného ročníku narození chlapci, dívky, mladší a starší žáci a žákyně, dorostenky,
juniorky, ženy a muži. Délka trati je od 60 metrů pro nejmladší závodníky až po 3 600 metrů, určenou jen pro mužské kategorie. Na
start se boudou moci postavit i rodinné dvojice. Na nejlepší běžce čekají věcné ceny, medaile, diplomy, pro vítěze mužské a ženské
kategorie putovní poháry. Takže - rodiče, vezměte děti, děti, vezměte s sebou rodiče!

Devětkrát devět - Sochy a tóny

V září se můžete těšit na ojedinělou kulturní akci u našich sousedů v Praze 9, kde proběhne série devíti koncertů vážné hudby,
spojených s výstavou objektů devíti mladých výtvarníků z různých uměleckých oborů. Vernisáž výstavy bude v úterý 9. září v 17.30 hod. v
parku Podviní. Program koncertů je následující: 1. 9. Pražské dechové kvinteto (přírodní amfiteátr - park Podviní), 3. 9. Uni quartet
(tamtéž), 8. 9. Koncert barokní hudby a B. Martinů (kostel sv. Václava na Proseku), 10. 9. Collegium Marianum (svatyně Krista Krále,
Kolbenova 14), 15. 9. Prague Brass Ensemble (park v Podviní), 17. 9. Musica per tre - hudba a poezie (sál ProMoPro, Rubeška
1/215), 22. 9. Koncert české klasické hudby (Kolbenova 14), 24. 9. Ant. Rejcha kvintet (Rubeška), 29. 9. Pražské dechové kvinteto a
hosté (Rubeška). V případě nepříznivého počasí se koncerty z přírodního parku v Podviní konají v sále ProMoPro na Rubešce.

Skautské léto a září

Koncem července byly oba naše tábory úspěšně zakončené. Světlušky s vlčaty tábořily v Jívce u Hronova. Podle zpráv vůdkyně oddílu
vše probíhalo bez problémů. Děti podnikly několik výletů, např. na Sněžku, do Ratibořic a Teplických skal. Oddíl skautek tábořil
nedaleko Sedlčan. Návštěvou nás potěšil zástupce starosty Jaroslav Jiroušek, kterému děkujeme, že přijal naše pozvání. Šéfredaktor
Listů během návštěvy pilně fotil, takže v Listech najdete i jeho reportáž. Nyní ošetřujeme táborový materiál a dokončujeme účetnictví.
Já osobně již nyní přemýšlím, co si na holky mám vymyslet na příští rok. A co nás čeká po prázdninách? Pochopitelně že schůzky
oddílů. Skautky hned druhý zářijový víkend odjíždějí do Náchoda, odkud podniknou výlet do Teplických stěn. Následný víkend se sejde
celé naše středisko na tradičním turnaji ve vybíjené. Hned první týden v říjnu jedou skautky do Nové Paky, kde chceme navštívit hrad
Pecku. Koncem měsíce náš čekají podzimní prázdniny, jež skautky využijí k cestě do Ochozu u Brna. Bydlet budeme na skautské
základně Mlýn. Naše výlety tu povedou hlavně do oblasti Moravského krasu. Jak se nám vše povede splnit a jaké jsme měli zážitky,
napíšeme příště.

Karel Pospíšil-Rikitan
vůdce 84. střediska

Chcete hrát ragby ve Vysočanech?

Nezkrotné a odvážné chlapce, ale i dívky, kteří již chodí do první třídy a výš, přijme od září 2003 sportovní klub RC Sparta Praha, jehož
hřiště se nachází v areálu Podvinný mlýn v Kovanecké ulici v Praze 9. Trénovat se šišatým míčem - a tím si udržovat dobrou fyzickou
kondici - mohou také dívky a ženy, podzimní nábor je určen i jim. Všichni zájemci o tento atraktivní kolektivní sport mohou kontaktovat
trenérku žáků Radku Waitovou na tel. 606 640 493.

Nábory minibasketbalistek

Basket Slovanka, který má svou základnu v Hloubětíně, pořádá nábor dívek ročníku 1994-95. Zájemci mohou přijít v pondělí 1. září
nebo 8. září od 16 do 17.30 hodin do ZŠ Hloubětínská (tričko, trenýrky a sportovní obuv s sebou). Počítá se s tréninky zprvu jednou
týdně, ve druhém pololetí dvakrát týdně a od příští sezony také s účastí v pravidelných soutěžích. Nejlepší hráčky mají šanci pokračovat
ve vyšších kategoriích včetně družstva žen, jež patří k naší basketbalové špičce.

Bližší informace: 604 239 296 nebo www.basketslovanka.cz

BK Kompresory, oddíl basketbalu s dlouholetou tradicí, působící na Proseku a na Lehovci v Praze 14, pořádá nábor dívek ročníku
1995 a 1996 do nového družstva. Pro doplnění družstva ročníku 93/94 hledá dívky nad 160 cm. Bližší informace na www.bkprosek.cz,
tel. 603 854 146.

Kurzy tenisu

Tenisová škola Tallent pořádá informační schůzku a zápis dne 11. září od 17.30 hod. v ZŠ Vybíralova a od 19 hod. v ZŠ Gen.
Janouška. Nabízí kurzy tenisu pro děti a mládež od 5 do 15 let pod vedením zkušených trenérů. Pokročilejší mohou trénovat v oddíle a
hrát závodně. Informace na tel. 224 815 871, 603 527 172, www.tallent.cz

ARS PUERIS pro děti

Ateliér výtvarné výchovy ARS-PUERIS na Jahodnici přijme několik nových talentovaných žáků od 6 let, kteří rádi kreslí, malují a
modelují. Bližší informace na telefonu 281 932 622. Zároveň srdečně zve na výstavu výtvarných prací ateliéru, která se uskuteční v
sobotu 20. září v rámci programu Babího léta v Dolních Počernicích.



František Kolman, který vytavoval své obrazy v Galeri 14, při prohlídce vytavených artefaktů.

Klánovické Společné nebe

Na šest dní na přelomu června a července se stalo Kulturní centrum Beseda v Klánovicích skutečným centrem dění - konalo se tu totiž
první umělecké sympozium s mezinárodní účastí. Pracovní setkání dvanácti českých a osmi rakouských výtvarníků, spolupořádané
Uměleckým sdružením Art Kolegium a městskou částí, doplňoval bohatý kulturní program: módní přehlídka, setkání s herečkou Květou
Fialovou a několik koncertů včetně závěrečného vystoupení Sester Havelkových. Sympozium, jehož hlavním cílem se pro zúčastněné
umělce stala výměna zkušeností a navázání mezinárodních kontaktů, přineslo nejen výrazné oživení kulturního života v obci, ale také
dalo vzniknout řadě uměleckých děl. Sochy z kamene či lipového dřeva i dvojrozměrné artefakty budou v Besedě vystaveny, k podívání
či ke koupi, až do příštího setkání - a jestli proběhne znovu v Klánovicích nebo někde jinde, to ukáže teprve čas. rr, vš


